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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
 

 
     สภำพทั่วไป  
 

1. ที่ตั้งและอำณำเขต 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่  313 หมู่ 11 ต าบลบ้านป่า 

อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110 เส้นรุ้งที่ 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟิลิปดาเหนือ 
กับเส้นแวงที่ 100 องศา 54 ลิปดา 35.58478 ฟิลิปดาตะวันออกอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสระบุรี 
ประมาณ 15 กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 
ถนนมิตรภาพ ระยะทาง 115 กิโลเมตร ประกอบด้วย 5 อ าเภอ คือ อ าเภอแก่งคอย อ าเภอหนองแค อ าเภอ
วิหารแดง อ าเภอมวกเหล็ก และอ าเภอวังม่วง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 
 

ทิศเหนือ ติดต่ออ าเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี 

ทิศใต้  ติดต่ออ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

ทิศตะวันออก ติดต่ออ าเภอปากช่อง อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
และอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

ทิศตะวันตก ติดต่ออ าเภอภาชี อ าเภอวังน้อย  
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
และ อ าเภอเมืองสระบุรี อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี 
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จ.ปทุมธานี 

จ.นครราชสีมา จ.ลพบุรี 

จ.นครนายก 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

 อ ำเภอแก่งคอย  มีพื้นที่    801.162 ตำรำงกิโลเมตร 

 อ ำเภอหนองแค  มีพื้นที่    262.867 ตำรำงกิโลเมตร 

 อ ำเภอวิหำรแดง มีพื้นที่    204.501 ตำรำงกิโลเมตร 

 อ ำเภอมวกเหล็ก มีพื้นที่    681.439 ตำรำงกิโลเมตร 

 อ ำเภอวังม่วง  มีพื้นที่    338.000 ตำรำงกิโลเมตร 
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2. กำรแบ่งเขตกำรปกครอง 
      แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 อ าเภอ 47 ต าบล 463 หมู่บ้าน 12 เทศบาล 43 องค์การบริหาร            

ส่วนต าบล รายละเอียดตามตาราง 1  
 

ตำรำงท่ี 1 แสดงจ านวนหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ เทศบาล อบต. จ านวนประชากร จ าแนกรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
ประชากร ต าบล หมู่บ้าน 

เทศบาล
เมือง 

 
เทศบาล 
ต าบล 

อบต. 

ระยะทาง 
จากจังหวัด 
ถึงอ าเภอ

(กม.) 
แก่งคอย 801.162 100,180 14 117 2 - 11 14 
หนองแค 262.867 93,440 18 181  4 17 21 
วิหารแดง 204.501 38,765 6 54  2 8 28 
มวกเหล็ก 681.439 55,642 6 80  1 6 38 
วังม่วง 338.000 19,914 3 31  3 1 65 

รวม 2287.969 307,941 47 463 2 10 43  
 

 

3. ลักษณะภูมิประเทศ 
      3.1 พ้ืนที่เป็นเขาหย่อมหรือที่ราบสูงและภูเขา ได้แก่ บริเวณทางเหนือของอ าเภอแก่งคอย อ าเภอ

มวกเหล็กและอ าเภอวังม่วง ส่วนมากเป็นพื้นที่ภูเขาที่มีเนินเขาลูกโดด (Monadnock) สลับกับที่ราบสูง 
      3.2 พ้ืนที่ราบลุ่ม ได้แก่บริเวณพ้ืนที่ส่วนใหญ่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม          

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มเจ้าพระยามีอาณาเขตอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอหนองแค อ าเภอวิหารแดง 
4. เศรษฐกิจ 
      ประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพปศุสัตว์ งานฝีมือ บางส่วนมีรายได้       

จากการใช้แรงงานอุตสาหกรรมและค้าขาย 
- รายได้เฉลี่ย/คน/ปี ประมาณ  34,873 บาท 
- รายได้รวม/เฉลี่ย/ครัวเรือน/ปี ประมาณ  50,000 – 100,000 บาท 

5. กำรคมนำคม 
ทางที่สามารถใช้เดินทางติดต่อภายในจังหวัด และระหว่างจังหวัดได้สะดวกทุกฤดูกาล 
5.1 ทางรถไฟ มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายเหนือผ่าน โดยที่ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 

จะผ่านอ าเภอแก่งคอย และอ าเภอมวกเหล็ก 
      5.2 ทางรถยนต์ มีถนนส าคัญ 2 สาย คือ 
       1) ถนนสายพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ระหว่างกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดลพบุรีระยะทาง 153 

กิโลเมตร ผ่านอ าเภอหนองแค อ าเภอเมืองสระบุรี 
        2) ถนนสายมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ระหว่างจังหวัดสระบุรี ถึงจังหวัดนครราชสีมา 

ระยะทาง 149 กิโลเมตร ผ่านอ าเภอแก่งคอย และอ าเภอมวกเหล็ก 
 5.3 ทางน้ า เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ส าคัญมากทางหนึ่งในอดีตแต่ปัจจุบันได้ลดความส าคัญลง

เนื่องจากความสะดวกและความคล่องตัวในการคมนาคมขนส่งทางบกมีมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน     
มักจะใช้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว 
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6. ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชำติ  (Natural Attraction) 

 ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้ำ อ าเภอแก่งคอย มีน้ าตก ที่เกิด
ท่ามกลางป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ของเทือกเขาใหญ่น้ าตกสูงสุดของจังหวัดสระบุรี มีเส้นทางเดินป่า มีน้ าตกที่มีความ
สวยงามแตกต่างกัน ได้แก่ น้ าตกเจ็ดคดเหนือ น้ าตกเจ็ดคดกลางน้ าตกเจ็ดคดใต้ น้ าตกเจ็ดคดใหญ่ น้ าตกโกรกอีดก 

 เขำหินปูน พระพุทธบำทน้อย ต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย มีพ้ืนที่ 3,200 ไร่ ขุนเขาแห่งนี้           
มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนสูงชันโดดเด่นสลับซับซ้อนเรียงรายด้วยยอดเขาแหลม ไม่น้อยกว่า 14 ยอด เป็นเทือกเขา
หินปูนที่มีระบบนิเวศน์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง  

 ล ำธำรมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก ล าธารที่กั้นระหว่าง อ าเภอมวกเหล็ก มีต้นน้ าในป่าอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นน้ าผุดจากใต้ดิน ท าให้มีน้ าไหลตลอดทั้งปี ไหลลงสู่ แม่น้ าป่าสัก ผ่านดินแดนป่าดิบชื้น
สลับป่าเบญจพรรณที่ยังคงความสมบูรณ์ตลอดเส้นทาง 

 น้ ำตกป่ำลำนหินดำด หมู่ 6 ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง มีน้ าตกหลายชั้นสวยงาม สภาพธรรมชาติ
สมบูรณ ์

 น้ ำตกตะพำนหิน หมู่ 5 บ้านต าพานหิน ต าบลค าพราน อ าเภอวังม่วง เป็นล าน้ าตกใสสะอาด 
ธรรมชาติร่มรื่น 

 แก่งคันนำ อยู่ที่ ต าบลแสลงพัน อ าเภอวังม่วง เป็นเกาะแก่งกลางล าน้ าป่าสัก เป็นโขดหินสลับกับ
น้ าใสไหลสวยงาม  

 น้ ำตกซับเหว หมู่ 6 ต าบลซับสนุ่น อ าเภอมวกเหล็ก เป็นน้ าตกแห่งใหม่ท่ีพบในอ าเภอมวกเหล็ก  
 ถ้ ำดำวเขำแก้ว ตั้งอยู่ที่ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก เป็นถ้ าที่มีจุดสีแดง สีด าและสี

น้ าตาลอยู่บนเพดานถ้ า เมื่อถูกแสงไฟจะมีประกายระยิบระยับสวยงามและมีฝูงค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก 
 ถ้ ำพระธำตุเจริญธรรม(ถ้ าบ่อปลา) อยู่ที่บ้านบ่อโศรก ต าบลสองคอน อ าเภอแก่งคอย เป็นถ้ าที่มี

หินงอกหินย้อยสวยงาม 
 ถ้ ำผำเสด็จ อยู่ที่บ้านซับบอน ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย เป็นที่ที่รัชกาลที่ 5 และสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถเคยเสด็จและทรงจารึกพระปรมาภิไธยไว้ 
 สวนนกไผ่ต่ ำ อยู่ที่ต าบลไผ่ต่ าอ าเภอหนองแค อยู่ในที่ดินของเอกชน เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงนก

พันธุ์ต่างๆ มากมาย 
กำรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร/์โบรำณสถำน (Historical Attraction) 
 ถ้ ำผำเสด็จ อยู่ที่หมู่ 5 บ้านซับบอน ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย เป็นที่รัชกาลที่ 5 และ

สมเด็จพระบรมราชินีนาถเคยเสด็จ และทรงจารึกพระปรมาภิไธยไว้ 
 ถ้ ำพระโพธิ์สัตว์ และถ้ ำธรรมทัศน์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย เป็นถ้ าที่มี

ภาพจ าหลัก และรูปพระโพธิสัตว์ศิลปสมัยทวาราวดี  และสถานที่บูชาจตุรพิมาน พระเจดีย์ทรงลังกาและยังมี
หินงอกหินย้อย บริเวณถ้ ายังเป็นแหล่งธรรมชาติ มีพันธุ์ไม้ต่างๆ นานาชนิด มีความร่มรื่น สวยงามมาก 

 วัดป่ำสว่ำงบุญ ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นวัดที่มีพระมหาเจดีย์ 500 ยอด  
ตรงกลางเป็นองค์ประธาน (ได้ถอดแบบยอดเจดีย์พระพุทธคยา ประเทศอินเดีย) พร้อมมีบริวาร 500 องค์        
ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเศียรจากวัดเนปาล ประเทศเนปาล โดยพระซึ่งเป็นตระกูลศากยะ         
รุ่นสุดท้ายมอบให้มาบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ จากอินเดีย ศรีลังกา และสาธุชนได้น ามาร่วมบรรจุ ในพระมหา
เจดีย์ 500 ยอดทุกองค์ ในจ านวนพระเจดีย์ 500 ยอด ล้วนแล้วได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุทุกองค์ 
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กำรท่องเที่ยวทำงเชิงเกษตร ไร่องุ่น ไร่ผักปลอดสารพิษ ส าหรับการท่องเที่ยวเยี่ยมชมวิถีชีวิตของ
เกษตรกร เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการซื้อของฝาก  

 เที่ยวฟำร์มโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค .) อ าเภอมวกเหล็ก               
ด้วยภูมิประเทศติดที่ราบสูงขนาบเป็นแนวขนานด้วยเทือกเขาใหญ่ ท าให้อากาศรายรอบบริเวณร่องเขาแห่งนี้      
เย็นสบาย เหมาะแก่การท าฟาร์มโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานส าหรับชาวมวกเหล็กมายาวนาน ที่มา            
แห่งการแต่งกายเลียนแบบชาวคาวบอยตะวันตก หรือดินแดนแห่ง “คาวบอยเมืองไทย” 

 ฟำร์มม้ำปภัสรำ อ าเภอวังม่วง โดยเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ม้า แม่พันธุ์จะน าเข้ามาจากประเทศ
ออสเตรเลีย 

 ฟำร์มเลี้ยงผึ้ง ฮันนี่ ฮัท อ าเภอวังม่วง เที่ยวชมฟาร์มผึ้ง ที่เลี้ยงด้วยเกสรดอกทานตะวัน  
 ไร่องุ่น เป็นทิวแถวเรียงรายตลอดอ าเภอมวกเหล็ก อาทิ สวนองุ่นแวงเดอเรย์ ไร่องุ่นภูอมร  

ไร่องุ่นเปรมสารินทร์ ไร่องุ่นคุณมาลี อ าเภอมวกเหล็ก และไร่องุ่นปภัสรา อ าเภอวังม่วง 
 ไร่ยำนำ อ าเภอวังม่วง ชมสวนและเลือกซ้ือ ผักผลไม้ปลอดสารพิษ และฟาร์มเลี้ยงแพะ 
 ศูนย์เกษตรธรรมชำติคิวเซ ศึกษาวิธีการใช้เทคโนโลยี EM เพ่ือการปรับปรุงดิน และปลูกผัก

ปลอดสารพิษ  
 พักฟำร์มสเตย์ เยี่ยมชมและพักกับเกษตรกรรุ่นบุกเบิก ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีจิตใจ

ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กับกลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า (ฟาร์มโคนม) ต าบลซับสนุ่น 
อ าเภอมวกเหล็ก 
 

กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Health Tourism) 
 สปำในสถำนประกอบกำรโรงพยำบำล เช่น โรงพยาบาลมิชชั่น อ าเภอมวกเหล็ก 
 สปำในสถำนประกอบกำรภำคเอกชน อาทิ โรงแรมสระบุรีอินน์ อ.เมือง  โรงแรมมวกเหล็กพาราไดซ์   

อ.มวกเหล็ก สวนสายป่านรีสอร์ท อ.มวกเหล็ก และอนามายา สปา อ.มวกเหล็ก 
 

          แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนำกำร (Recreational Attraction) 
 พำยเรือคยัค/ล่องแก่ง โดยน้ าตกไร่กุสุมารีสอร์ท อ าเภอมวกเหล็ก เป็นสุดยอดแห่งความท้าทาย 

ด้วยกิจกรรมการโรยตัวในสายน้ าตกแห่งใหม่ของผืนป่าดงพญาเย็นที่มีความสูงกว่า 25 เมตร 
 ปีนหน้ำผำ/โรยตัว จัดให้มีกิจกรรมปีนหน้าผา โรยตัว ในระดับความยาก 5-6A ซึ่งมีหลากหลาย

พ้ืนที่ อาทิ ปีนหน้าผา (Bouldering) เขาพระพุทธฉาย อ าเภอเมือง และหน้าผาในเขตน้ าตกเหวน้อย อ าเภอ
มวกเหล็ก ปีนหน้าผา/โรยตัว  

 ส ำรวจถ้ ำ โดยผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการการท่องเที่ยวแบบผจญภัย 
และการส ารวจถ้ า เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้น และให้ความรู้เกี่ยวกับถ้ าในเชิงนิเวศวิทยา อาทิ ส ารวจ
ถ้ าลุมพินีสวนหิน อ าเภอมวกเหล็ก และถ้ าพระโพธิสัตว์ อ าเภอแก่งคอย 

 สนำมกอล์ฟ มีสนามกอล์ฟมาตรฐาน เปิดให้บริการใน 3 ราย คือ สนามกอล์ฟ โรงแรมเซอร์เจมส์  
อ าเภอมวกเหล็ก  

 มวกเหล็กATVs อ าเภอมวกเหล็ก ผู้ประกอบการที่ริเริ่มบุกเบิก การท่องเที่ยวแบบผจญภัย  
มีบริการหลากหลาย อาทิ ขับรถ ATVs Paint Ball และยิงธนู 
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ภำรกิจของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 

 
  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ          
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพ.ศ. 2553 ข้อ 3 มาตรา 37 ในแต่ละเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้มีคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้งยุบ รวม 
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน         
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประสาน และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง       
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา             
ในรูปแบบที่หลากหลาย ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ท่ีระบุไว้ข้างต้น
ทั้งนี ้ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 37 ให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 36 และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่ก าหนดไว้          
ในกฎกระทรวงนี้หรือกฎหมายอื่นและมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2. อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา 
 3. รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ องแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพ.ศ.2553 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาดังนี ้
     1. จัดท านโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน
การศึกษาแผนการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
   2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งก ากับตรวจสอบ
ติดตาม   การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
     3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     6. ประสานระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆรวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    8. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลและองค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-15/N52/m33-39.html#36
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           9. ด าเนินงานและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
   10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 

12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการแบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 3 และข้อ 4 เพ่ือให้
สอดคล้องกับภารกิจและการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีเอกภาพการบริหารจัดการพร้อมรับการปรับเปลี่ยน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยแบ่งส่วนราชการ
ตามการโครงสร้างบริหารงาน โดยองค์คณะบุคคลประกอบด้วย คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ.2560 ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไว้  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
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1. โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลฯ 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สถานศึกษาในสังกัด  
เครือข่ายสหวิทยศึกษา  

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
 

ผู้อ ำนวยกำร 
สพป.สระบุรี เขต 2 

รองผู้อ ำนวยกำร 
สพป.สระบุรี เขต 2 

กลุ่มอ านวยการ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
และประเมินผล 

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
สินทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สินทรัพย ์
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2. เขตพื้นท่ีบริกำร 
 

 
 

 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ใน 5 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอแก่งคอย อ าเภอหนองแค อ าเภอวิหารแดง อ าเภอมวกเหล็ก และอ าเภอ       
วังม่วง มีโรงเรียน ในความรับผิดชอบจ านวน 139 โรงเรียน ได้บริหารจัดการการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา
เพ่ือบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2553 (ฉบับที่3) และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 
ข้อ 3 และตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ทั้งนี้ ได้ก าหนดรูปแบบการบริหารการจัด
การศึกษารูปแบบของเครือข่ายสหวิทยศึกษา เป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษา จ านวน 15 สหวิทยศึกษา ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สพป.สบ.2 มี 139 โรงเรียน

เมืองใหม่ (12 โรงเรียน) วังสีทำ (11 โรงเรียน)

แก่งคอยร่วมใจ(8โรงเรียน) ผำเสด็จ (8 โรงเรียน)

สุวรรณโยธิน (7 โรงเรียน) พหลโยธิน (9 โรงเรียน)

ระพีพัฒน์ (12 โรงเรียน) ศรีเสำวภำค (9 โรงเรียน)

วิหำรแดง (12 โรงเรียน) สุวรรณศร (11 โรงเรียน)

มิตรภำพมวกเหล็ก
(8โรงเรียน)

ซับสนุ่นหนองย่ำงเสือ
(9 โรงเรียน)

ล ำพญำ (11 โรงเรียน) วังม่วง (7 โรงเรียน)

สัมพันธ์วังม่วง(5 โรงเรียน)
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       ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
 

ตำรำงท่ี 1   แสดงข้อมูลจ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามสังกัด 

อ ำเภอ 
สถำนศึกษำ

ในสังกัด 
สพป. 

สถำนศึกษำสังกัดอ่ืน รวมทั้งสิ้น 

สช. สอศ. อปท. รวม  

แก่งคอย 39 5 2 4 11 50 

หนองแค 37 2 1 7 10 47 

วิหารแดง 23 1 - - 1 24 

มวกเหล็ก 28 3 1 - 4 32 

วังม่วง 12 1 - - 1 13 

รวมทั้งสิ้น 139 12 4 11 27 166 

 จ านวนสถานศึกษาในสังกัดมากท่ีสุด  คือ อ าเภอแก่งคอย        
 จ านวนสถานศึกษาสังกัดอ่ืนมากท่ีสุด คือ อ าเภอแก่งคอย 
 

ตำรำงท่ี 2  แสดงข้อมูลจ านวนสถานศึกษาสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2  
               จ าแนกตามระดับชั้นในการจัดการเรียนการสอน 

อ ำเภอ 

สถำนศึกษำสังกัด สพป. 

อ.
1 

-ป
.6

 

อ.
1 

-ม
.3

 

รว
ม 

แก่งคอย 27 12 39 

หนองแค 31 6 37 

วิหารแดง 19 4 23 

มวกเหล็ก 17 11 28 

วังม่วง 10 2 12 

รวม 104 35 139 

              สถานศึกษาสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 จัดการเรียนการสอนระดับ อ.1-ป.6 มากที่สุด   
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         ตำรำงท่ี 3  แสดงข้อมูลจ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัด 

ขนำด 
จ ำนวน
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ ำแนกตำมอ ำเภอ 

แก
่งค

อย
 

หน
อง

แค
 

วิห
ำร

แด
ง 

มว
กเ

หล
็ก 

วัง
ม่ว

ง 

ขนาดที่ 1 (นร.1-120 คน) 65 46.76 16 18 13 9 9 

ขนาดที่ 2 (นร.121-200 คน) 41 29.50 9 14 6 11 1 

ขนาดที่ 3 (นร.201-300 คน) 12 8.63 6 1 1 4 - 

ขนาดที่ 4 (นร.301-499 คน) 12 8.63 5 4 1 1 1 

ขนาดที่ 5 (นร.500-1499 คน)  9 6.48 3 1 2 2 1 

ขนาดที่ 6 (นร.1500-2499 คน) - - - - - - - 

ขนาดที่ 7 (นร.2500 คนข้ึนไป) - - - -  - - - 

รวม 139 100 39 37 23 28 12 

 
                จ านวนสถานศึกษาในสังกัด จ าแนกตามขนาดโรงเรียนมากที่สุด คือ ขนาดที่ 1 (นักเรียน1 -120 คน)    

                   จ านวน 65 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.76 
              จ านวนสถานศึกษาในสังกัดจ าแนกตามขนาดโรงเรียนน้อยที่สุดคือขนาดที่ 5 (นักเรียน 500-1499 คน) 
                   จ านวน 9 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 6.48 
 
      ตำรำงท่ี 4 แสดงข้อมูลจ านวนห้องเรียนและนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 139 แห่ง 

ระดับชั้นเรียน 
จ ำนวน

ห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
ระดับก่อนประถมศึกษา 367 2,973 2,852 5,825 
ระดับประถมศึกษา 946 8,437 7,810 16,247 
ระดับมัธยมศึกษา 138 1,901 1,498 3,399 

รวมทุกระดับ 1,451 13,311 12,160  25,471 

                    ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมลู ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2561 

            จ านวนห้องเรียนของโรงเรียนสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 มากท่ีสุด คือ ระดับประถมศึกษา   
            จ านวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 มากที่สุด คือ ระดับประถมศึกษา   
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           ตำรำงท่ี 5  จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามต าแหน่ง 

ต ำแหน่ง 
ผอ.สพป. รอง ผอ.

สพป. 
ศึกษำนิเทศก์ ผอ.รร. รอง 

ผอ.รร. 
ครู รวม 

ครูผู้ช่วย      204 204 
คศ.1      434 434 
คศ.2   2 14    229 245 
คศ.3  3 6 81 1 350 441 
คศ.4 1  1 1  1 4 

รวม 1 3 9 96 1 1,218 1,328 

               ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561) 

          ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา มากที่สุด คือ ต าแหน่ง คศ.3    
         ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา น้อยที่สุด คือ ต าแหน่ง คศ.4    
 
        ตำรำงท่ี 6   บุคลากรปฏิบัติงานจริง ณ สพป.สระบุรี เขต 2 
 

รำยกำร 
บุคลำกรทำงกำร

ศึกษำอื่น 
ตำม ม.38 ค (1) 
ม.38 ข (3,4) 

บุคลำกรทำง 
กำรศึกษำอื่น
ตำม  ม.38 ค 

(2) 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ
และ

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

รวม 
ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 
ทั้งสิ้น 

ผอ.สพป. 1   1    1 1 
รอง ผอ.สพป. 3      3  3 
กลุ่มอ านวยการ  6 9 15 7 7 1  15 
กลุ่มนโยบายและแผน  3 1 4  3 1  4 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 1  1   1  1 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล  6 2 8 1 3 4  8 
กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 3  3  1 2  3 

กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

 6  6  3 3  6 

กลุ่มบรหิารงานการเงิน
และสินทรัพย ์

 4 3 7 2 3 2  7 

กลุ่มนิเทศติดตามฯ 9 2  11  1 10  11 
หน่วยตรวจสอบภายใน  2  2  1 1  2 

รวมทั้งสิ้น 13 33 15 61 10 22 28 1 61 

 ที่มา : กลุ่มบรหิารงานบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) 
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 สรุปผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

 

 
 
 

ปีงบประมาณ 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 ด าเนินการตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้
แผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นแนวทางเน้นการบริหารงานแบบองค์รวมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการให้บริการและพัฒนาการจัดการศึกษา สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้ 

 
1. ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560 
ตำรำงท่ี 7 ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  
ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ.  และระดับประเทศ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ระดับเขต สพป.สระบุรี 2 ระดับสังกัด สพฐ. ระดับประเทศ 

mean1%   mean1% mean2% 

ภำษำไทย 45.50 45.29 46.58 
ภำษำอังกฤษ 31.42 32.73 36.34 
คณิตศำสตร ์ 34.14 35.55 37.12 
วิทยำศำสตร์ 37.79 38.13 39.12 

คะแนนเฉลี่ยรวมปี กศ. 2560 37.21 37.93 39.79 
คะแนนเฉลี่ยรวมปี กศ. 2559 41.04 41.42 43.19 

ผลพัฒนำ  (+ / -) -3.83 -3.49 -3.40 
 

จากตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6           
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า                
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  
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ตำรำงท่ี 8   คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
                         ระดับ สพป.สระบุรี เขต 2 ปีกำรศึกษำ 2559 และ ปีกำรศึกษำ 2560 

 

จากตาราง 8 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
          ระดับ สพป.สระบุรี เขต 2 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560 พบว่า  
           ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2560 ต่ ากว่าปีการศึกษา 2559 เท่ากับ -3.83 
 

 
ตำรำงท่ี 9 ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ระดับเขต สพป.สระบุรี2 ระดับสังกัด สพฐ. ระดับประเทศ 

mean1% mean1% mean2% 

ภำษำไทย 45.07 48.77 48.29 
ภำษำอังกฤษ 26.72 30.14 30.45 
คณิตศำสตร ์ 21.31 26.55 26.30 
วิทยำศำสตร์ 30.42 32.47 32.28 

ค่ำเฉลี่ยรวมปี กศ. 2560 30.88 34.48 34.33 
ค่ำเฉลี่ยรวมปี กศ. 2559 34.90 38.44 38.29 

ผลพัฒนำ  (+ / -) -4.02 -3.96 -3.96 
 
จากตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่าในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับ สพฐ. 
และระดับประเทศ  
 

 
 
 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 ผลต่ำง 

mean2%-mean1% Mean2% Mean1% 
ภำษำไทย 52.25 45.50 -6.75 
ภำษำอังกฤษ 29.71 31.42 1.71 
คณิตศำสตร ์ 38.31 34.14 -4.17 
วิทยำศำสตร์ 40.20 37.79 -2.41 

เฉลี่ย 4 กลุ่มสำระฯ 41.04 37.21 -3.83 
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ตำรำงท่ี 10 คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ คะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   
               ระดับ สพป.สระบุรี เขต 2 ปีกำรศึกษำ 2559 และปีกำรศึกษำ 2560 

 

 

         จากตารางที ่10   พบว่า ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนผลการทดสอบ O-NET                                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับ สพป.สระบุรี เขต 2 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2559  
ปรากฏว่าปีการศึกษา 2560  ต่ ากว่า ปีการศึกษา 2559 เท่ากับ -4.02 

 

 
2. กำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) ปีกำรศึกษำ 2560 

ตำรำงท่ี 11 ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ  
     (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2560  
     ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  

 

ทักษะที่ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 
ในการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  

(National Test : NT) 
ระดับเขต สพป.

สระบุรี2 
ระดับสังกัด  

สพฐ. 
ระดับประเทศ 

ด้านภาษา (Literacy) 53.43 51.94 52.67 
ด้านค านวณ (Numeracy) 36.06 38.38 37.75 
ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) 45.76 44.98 45.31 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 45.08 45.10 45.25 

จากตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศ จ าแนกตามทักษะที่ประเมิน พบว่าในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยเขตพ้ืนที่ ต่ ากว่าระดับ 
สพฐ. และระดับประเทศ 

 
 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 ผลต่ำง 

mean2%-mean1% Mean1% Mean2% 
ภำษำไทย 43.72 45.07 1.35 
ภำษำอังกฤษ 27.95 26.72 -1.23 
คณิตศำสตร ์ 23.85 21.31 -2.54 
วิทยำศำสตร์ 32.50 30.42 -2.08 

เฉลี่ย 4 กลุ่มสำระฯ 34.90 30.88 -4.02 
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ตำรำงท่ี 12 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ในกำรทดสอบควำมสำมำรถ 
       พื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) 
       ระดับ สพป.สระบุรี เขต 2 ปีกำรศึกษำ 2559 และปีกำรศึกษำ 2560 

 

ทักษะที่ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 
ในการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  

(National Test : NT) 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ร้อยละ 

ที่เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
ด้านภาษา (Literacy) 50.89 53.43 2.54 
ด้านค านวณ (Numeracy) 34.96 36.06 1.10 
ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) 53.72 45.76 -7.96 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 46.53 45.08 -1.45 

 
จากตารางที ่12   พบว่า ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนผลการทดสอบ NT                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับ สพป.สระบุรี เขต 2 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2559  

 ปรากฏว่าปีการศึกษา 2560  ต่ ากว่า ปีการศึกษา 2559 เท่ากับ -1.45 
 
 ที่มา : กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการศึกษา สพป.สระบรุี เขต 2 
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3. กำรบริหำรงบประมำณ ปีงบประมำณ 2561 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์ ข้อมลูจากระบบ GFMIS  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 

 
 
 

งบบุคลำกร, 
10,988,912.90,     

4.30 % งบลงทุน, 
47,519,857.48,    

18.60 %

งบด ำเนินงำน, 
65,162,652.14,  

25.50 %

งบเงินอุดหนุน, 
107,935,752.00, 

42.24 %

งบกลำง,      
23,928,115.82,            

9.36 %

งบบุคลำกร งบลงทุน งบด ำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบกลำง

แผนงำน/งบประมำณ งบประมำณ/บำท คิดเป็นร้อยละ   

งบบุคลากร 10,988,912.90 4.30 

งบลงทุน 47,519,857.48 18.60 

งบด าเนินงาน 65,162,652.14 25.50 

งบเงินอุดหนุน 107,935,752.00 42.24 

งบกลาง 23,928,115.82 9.36 

รวมทั้งสิ้น 255,535,290.34 100 

รวมทั้งสิ้น  255,535,290.34   บำท 
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4. งบพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ปีงบประมำณ 2561 จ ำนวน 4,700,000 บำท 
 

 
 

ที่มา : แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561  สพป.สระบรุี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 3,000,000

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ยทุธศาสตร์ท่ี 6

Series2 184,900 401,000 1,167,160 313,600 10,000 2,623,340

3.93 %
8.53 % 

24.83 % 

6.67 %

0.21 % 

55.82 % 
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5.  รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผล กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
     (ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติรำชกำร สพฐ.) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
      ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 
 

จุดเน้น/ตัวชี้วัด 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน 4.75  ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้อง
กับหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5  

ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายด าเนินการตามแนวทางนโยบาย 
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้

4  

ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จรยิธรรม ตามค่านยิมหลักของคนไทย  
12 ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย 

5  

ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษา 

5  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู 4.00 ดีมำก 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ท่ีไดร้ับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 4  
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนาด้วยระบบ  
TEPE Online 

4  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและพัฒนำ
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

3.00 ด ี

ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. มรีะบบการประกันคณุภาพภายใน 
ที่เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินภายนอก 

5  

ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สามารถอ่านออกเขียนได ้ 2  
ตัวช้ีวัดที่ 5 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ในการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 3 ของปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

2  

ตัวช้ีวัดที่ 6 จ านวนร้อยละของผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6  
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50  
ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

1  

ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ได้รับการประเมินการอ่านและการเขียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 4 

5  

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ICT เพื่อกำรศึกษำ 2.50 ปำนกลำง 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 3.1 ร้อยละของสถานศึกษาใช้รูปแบบ DLTV ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 3  
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 3.2 ร้อยละของสถานศึกษาใช้รูปแบบ DLIT ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรยีน 2  

ค่ำเฉลี่ยรวม 3.56 ดีมำก 
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6.  รำยงำนผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  
     (มำตรำ 44) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
 

รายการตัวชี้วัด ค่าคะแนนที่ได้  

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจหลักพ้ืนฐานฯ (Functional base)  
1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/ 6-11 ปี/ 12-14 ปี/  

15-17 ปี) 
4.56405 ไม่ผ่าน 

1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้ านการศึกษาของประเทศ            
จากรายงาน (IMD2017) 

4.14729 ไม่ผ่าน 

1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
     (O-NET) 

4.73628 ไม่ผ่าน 

1.4 ระดับความส าเร็จในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 5.00000 ผ่าน 
1.5 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาครู 5.00000 ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ฯ (Agenda base) 
2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 5.00000 ผ่าน 
2.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
ของสถานศึกษา 

5.00000 ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ 
ท้องถิ่นฯ (Area base) 

ไม่ประเมิน  

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ (Innovation base) 
 4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  5.00000 ผ่าน 
 4.2 ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมของ
ส่วนราชการประเด็นเรื่องการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่าย
ด้านการศึกษาของสถานศึกษา 

5.00000 ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิง
ยุทธศาสตร์ฯ (Potential base) 

ไมป่ระเมิน  

ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.93823  

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1  ผลการประเมิน ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 องค์ประกอบที่ 2  ผลการประเมิน สูงว่าเป้าหมาย 
 องค์ประกอบที่ 3  ผลการประเมิน สูงกว่าเป้าหมาย 
 สรุปภำพรวม  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
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7.  รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ITA) 
ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และน าข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของตน รวมทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยด าเนินการประเมิน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1.  ดัชนีความโปร่งใส 
2.  ดัชนีความพร้อมรับผิด 
3.  ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
4.  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
5.  ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  มีผลการประเมินในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
88.27 อยู่ในระดับความโปร่งใส “สูงมำก” โดยมีรายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้ 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

ความโปร่งใส 
(Transparency) 

ความพร้อมรับผิด 
(Accountability) 

ความปลอดจาก 
การทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน 
(Corruption 

Free) 

วัฒนธรรม
คุณธรรม 
ในองค์กร 
(Integrity 
Culture) 

คุณธรรมการ
ท างานใน
หน่วยงาน 

(Work Integrity) 

ระดับควำม
โปร่งใสฯ 
(ITA) 

ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน 
79.84 20.76 73.83 13.29 98.99 21.78 99.30 15.89 91.99 16.56 88.27 สูงมาก 
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ในส่วนนี้เป็นการประเมินศักยภาพการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ประกอบด้วยการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาส
และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) รวมทั้งการวิเคราะห์บริบทการการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เช่น           
การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีใหม่ๆ โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสภาวะ
แวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนไปฯลฯ ซึ่งจะมีผลกระทบทั้งด้านบวกและลบต่อการพัฒนาการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 โดยสามารถสรุปจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคเพ่ือก าหนด
ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาได้ดังนี้ คือ 

 สร ุปผลกำรว ิเครำะห ์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 

ผลกระทบต่อองค ์กร 1.ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behavior : C) 
โอกำส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

1.1. ประชาชน/ผู้ปกครองส่วนใหญ่พึงพอใจที่ได้รับ 
ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาของ
สถานศึกษาและ ส านักงานเขตฯ เผยแพร่หลาย
ช่องทางรวมถึงสถานศึกษาจัดการศึกษาดีมีคุณภาพ
ส่งผลให้ประชาชน/ผู้ปกครองให้การยอมรับมั่นใจ   
จึงส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด 
1.2. สถานศึกษาในสังกัดกระจายอยู่ทุกต าบลส่งผลให้
สามารถให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหป้ระชากร
วัยเรียนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
1.3.ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษาทีร่ับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียน
จัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 

1.1. ชุมชนรอบโรงเรียนบางแห่ง มีสภาพเสื่อมโทรม
เป็นแหล่งอบายมุขส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ได้ 
1.2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้รัฐ 
เอกชนและท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาการคมนาคม  
ที่สะดวก แนวโน้มประชากรลดลงส่งผลมีโรงเรียน 
ขนาดเล็กเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
1.3. โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จัดการศึกษามีคุณภาพ
และมีชื่อเสียงส่งผลให้ผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่มีฐานะดี
นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพ 
ส่งผลให้นักเรียนมาเรียนโรงเรียนในสังกัดลดลง 
1.4 ผู้ปกครองและชุมชนขาดความรับผิดชอบและ
ความร่วมมือดูแลพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียน 
 

ผลกระทบต่อองค ์กร 2.ด้ำนกำรเม ืองและกฎหมำย P : Political & Legal 
โอกำส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

2.1. นโยบายการศึกษาของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ของรัฐบาลส่งผลให้  
ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
2.2. นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง           
ด้านเพิ่มโอกาสได้ก าหนดเป้าหมายรวมให้คนไทย   
ทุกคนมีโอกาสและสามารถเข้าถึง การศึกษา          

2.1. พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก าหนดให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะ โดยไม่ครอบคลุม   
กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา มาตรา38 ค (2) ส่งผลให้
เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ขาดขวัญก าลังใจท าให้มี 
ผลกระทบต่อการพัฒนางานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

 กำรวิเครำะหส์ภำพแวดล้อม  
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ผลกระทบต่อองค ์กร 2.ด้ำนกำรเม ืองและกฎหมำย P : Political & Legal(ต่อ) 
โอกำส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า15 ปี            
อย่างเท่าเทียมกันส่งผลให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประสาน ส่งเสริม สนับสนุน                
การจัดการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนในพื้นท่ี
รับผิดชอบ ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 

การศึกษาและสถานศึกษา 
2.2. พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก าหนดการเลื่อนให้มีวิทยฐานะไม่สอดคล้องกับสภาพ
จริง ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วน
ขาดขวัญ ก าลังใจ ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 

2.3. รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความส าคัญ
ในด้านการศึกษา“การพัฒนาคน”ท าให้สถานศึกษา  
มีความพร้อมและคล่องตัวในบริหารจัดการ 
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
2.4. พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษากฎกระทรวง 
ได้ก าหนดกฎเกณฑ์ความก้าวหน้าของครูและบุคลากร
ทางการศึกษากระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเอง 
2.5. การกระจายอ านาจให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคและ
สถานศึกษาด้านวิชาการการบริหารงบประมาณ    
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ท าให้     
มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการจัด   
การเรียนการสอนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน 
2.6. ระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดบทบาทหน้าที่ขององค์
คณะบุคคลทางการศึกษาทุกระดับล้วนสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

2.3. การก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานจากนโยบาย
ส่วนกลางมากเกินไปส่งผลให้เขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่
สามารถด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
2.4. ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน ท าให้
รัฐบาลขาดความมั่นคงและเสถียรภาพส่งผลกระทบ
ต่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานตามนโยบาย     
ซึ่งปรับเปลี่ยนนโยบายตามความเปลี่ยนแปลง     
ทางการเมือง 
2.5 การปรับเปลี่ยนนโยบายทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา               
ขาดความต่อเนื่องไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม 
2.6 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมายและระเบียบวินัย เสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

ผลกระทบต่อองค ์กร 3.ดำ้นเศรษฐก ิจ E : Economic 
โอกำส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

3.1. สภาวะทางเศรษฐกิจ 5 อ าเภอในเขตบริการ  
ของ สพป.สระบุรี เขต 2 ส่วนมากเป็นเขต
อุตสาหกรรม/ และเกษตรกรรม สภาวะทางเศรษฐกิจ
ค่อนข้างดี ท าให้ประชากรในพ้ืนที่มีการประกอบ
อาชีพ   
3.2. ภาคเอกชน ภาคสถานประกอบการ โรงงาน
อุตสาหกรรมมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรต่อการจัด
การศึกษา 
 
 

3.1. อ าเภอในเขตบริการของ สพป.สระบุรี เขต 2 
ส่วนมากเป็นเขตอุตสาหกรรม /การเกษตร พืชสวน 
แนวโน้มเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น มีประชากร
พลัดถิ่น   มาหางานท าและพาบุตรหลานมาด้วย
บางครั้งมีอัตราการว่างงานส่งผลให้ผู้ปกครอง
นักเรียนบางส่วนไม่มีงานท า ไม่สามารถสนับสนุน 
การเรียนการสอนของนักเรียนได้อย่างเต็มท่ี 
ผู้ปกครองประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ/ ประสบภัย
ธรรมชาติ   
- ด้านแรงงานผู้อพยพย้ายถิ่น ท าให้มีผลกระทบ    
ต่อนักเรียน ต้องย้ายตาม 
 



 

 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               หน้า 24
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

ผลกระทบต่อองค ์กร 4.ด้ำนสังคมและว ัฒนธรรมS : Social & Culture 
โอกำส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

4.1 บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอกให้การ
สนับสนุน ระดมทรัพยากรส่งผลให้สถานศึกษาจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
4.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านที่หลากหลาย
ส่งผลให้เป็นโรงเรียนสามารถให้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้/ 
เป็นครูให้ความรู้ /เป็นแบบอย่างการเรียนรู้การ
ด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและความเป็น                
ชาติไทย 
4.3 สังคมโดยภาพรวม เป็นสังคมเกษตรกรรม
สอดคล้องกับการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจากโรงเรียนขยายผลสู่ชุมชน 
 
 
 
 

4.1 ประชากรกล ุ่มอายุการศ ึกษาขัน้พื้นฐานลด
จ านวนลงอย่างต่อเนื่องท าให้มีสถานศึกษาขนาดเล็ก
เพ่ิมข้ึนส่งผลต่อประสิทธิภาพความคุ้มค่าในการจัด
การศึกษา 
4.2 ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่ท าให้เกิดสังคม      
ไร้พรมแดนการถ่ายทอดวัฒนธรรมเป็นไปอย่าง
รวดเร็วก่อให้เกิดค่านิยมใหม่ไม่เคารพกฎระเบียบ
ส่งผลต่อการพัฒนาค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้เรียนและการปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
ส่งผลให้สังคมมีปัจจัยเสี่ยงรอบด้านและใกล้ตัวเช่น
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ กลุ่มเสียง  ยาเสพติด
พฤติกรรมเลียนแบบจากสื่อทางเว็บไซด์ 
4.3 สถาบันครอบครัวอ่อนแอ การหย่าร้างมีสถิติ
สูงขึ้นท าให้เด็กขาดความอบอุ่นไม่มีผู้ปกครองดูแล  
ถูกทอดทิ้งเป็นภาระให้ผู้สูงอายุส่งผลต่อการมาเรียน 
และการออกกลางคัน การเรียนไม่ต่อเนื่อง          
ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
 

ผลกระทบต่อองค ์กร 5.ด้ำนเทคโนโลยี T : Technology 
โอกำส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

5.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้มีการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคไทยแลนด์ 4.0 
และยุคดิจิทัล 
5.2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ส านักงาน
เขตฯและสถานศึกษาน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการได้สะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5.3 สพป.สระบุรี เขต 2 มีระบบการติดต่อสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและติดต่อสื่อสาร
กับโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืนเนื่องจากมีความ
เพียงพอด้าน Hardware  และ Software 
 

5.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถสื่อสารได้
อย่างรวดเร็วไม่สมดุลกับการพัฒนาการศึกษา ส่งผล
ให้นักเรียนส่วนหนึ่งเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ได้ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีกับการพัฒนานักเรียนและท าให้
นักเรียนก้าวสู่ความทันสมัยอย่างขาดความยั้งคิด 
ไตร่ตรอง ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี 
5.2 สื่อและวัตถุโฆษณามีแนวโน้มยั่วยุพฤติกรรม  
ทางสังคมในด้านลบมากข้ึนเช่นก่ออาชญากรรม      
มีสัมพันธ์ทางเพศก่อนวัยอันควรจับกลุ่มเป็นแก๊ง     
มีพฤติกรรมก้าวร้าวตบตีโดยเฉพาะเพศหญิง           
มีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนมากข้ึน 
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 สร ุปผลกำรว ิเครำะห ์สภำพแวดล้อมภำยใน 

ผลกระทบต่อองค์กร  1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย S1 : Structure & Policy 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

1.1. โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเขตฯ   
เป็นระบบสามารถบริหารจัดการได้มาตรฐาน
เนื่องจากด าเนินงานตามระเบียบ กฎหมายก าหนด 
1.2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการก าหนด
บทบาทหน้าที่และโครงสร้างการบริหารจัดการตาม
ภารกิจอย่างชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน 
1.3. สถานศึกษาในสังกัดกระจายอยู่ทุกพ้ืนที่สามารถ
จัดการศึกษาได้ทั่วถึงมีการบริหารจัดการในรูปแบบ
เครือข่ายการศึกษาสามารถบริหารจัดการได้รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพและมีความเสมอภาค 
1.4. ส านักงานเขตฯและสถานศึกษามีโครงสร้างงาน
การบริหารจัดการและคู่มือปฏิบัติงานตามขอบข่าย
ภารกิจที่ชัดเจน 

1.1 โครงสร้างของบุคลากรตามกรอบอัตราก าลังไม่
เพียงพอต่อภารกิจงานที่รับผิดชอบ 

ผลกระทบต่อองค์กร  2. ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy : S2) 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

2.1. ส านักงานเขตฯก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ    
เป้าประสงค์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของหน่วยงานเนื่องจากใช้กระบวนการ          
มีส่วนร่วมและด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในด้วยเทคนิคSWOT ที่สอดคล้อง
กับบริบทและสภาพจริงของหน่วยงาน 
2.2. ส านักงานเขตฯมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
ทีส่อดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าประสงค์และบริบท
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีกระบวนการ
วางแผนอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
2.3. ส านักงานเขตฯด าเนินการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่ม และระดับบุคคลได้   
อย่างทั่วถึงเนื่องจากใช้กระบวนการ วิธีการและ
ช่องทางที่หลากหลาย 
 
 
 
 

2.1. ส านักงานเขตฯด าเนินการน ากลยุทธ์ไปสู่          
การปฏิบัติในระดับกลุ่ม และระดับบุคคลยัง                    
ไม่สัมฤทธิ์ผล100% เนื่องจากบางครั้งการด าเนินงาน
ไม่ต่อเนื่อง 
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ผลกระทบต่อองค์กร 3. ด้านระบบในการด าเนินงานของหน่วยงาน (System : S3) 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

3.1 มีกระบวนการบริหารจัดการภายในเป็นระบบ           
มีประสิทธิภาพเนื่องจากบริหารจัดการสอดคล้อง          
กับระเบียบกฎหมาย  มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและหลักการกระจายอ านาจรวมถึงคู่มือ   
การปฏิบัติงาน 
3.2 มีระบบการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ           
ที่สนับสนุนการบริหารจัดการภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและ
หน่วยงานอื่นเนื่องจากมีความเพียงพอด้านHardware  
และด้านSoftware 
3.3 มีระบบการติดตามประเมินผลที่เป็นเครื่องมือ
ส าหรับการบริหารและมีข้อมูลส าหรับการวางแผน
เนื่องด้วยมีการก าหนดรูปแบบการก ากับติดตามและ
ประเมินผลเป็นระบบสอดคล้องกับตัวชี้วัดและ
วัตถุประสงค์ 

3.1. นักเรียนส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์              
ทางการเรียนในสาขาวิชาหลักน้อยกว่า ร้อยละ 50 
3.2 มีระบบการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
บางครั้งมีปัญหาอุปสรรคด้านการขาดแคลนบุคลากร            
ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะได้ ICT และ       
การบริการด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษาล่าช้า       
ส่งผลให้การปฏิบัติงานติดขัด 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบต่อองค์กร 4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ(Style : S4) 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

4.1. การบริหารจัดการส านักงานเขตฯมีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐานเนื่องจากผู้บริหารหน่วยงานมีคุณธรรม 
จริยธรรม ภาวะผู้น า ความสามารถในการบริหาร   
จัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
เนื่องจากผู้บริหารหน่วยงานได้กระจายอ านาจ 
ตัดสินใจ ให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความรู้  ความสามารถและสมรรถนะ                  
ทีก่ าหนด 
4.3 การน าระบบเครือข่ายการบริหารสถานศึกษา
แบบบูรณาการเป็นแกนหลักในการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ
และการบริหารทั่วไป ลดค่าใช้จ่ายเวลาและขั้นตอน 
ส่งผลให้สถานศึกษามีความพึงพอใจ 
4.4 การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเฉพาะองค์คณะ
บุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจนิเทศและประเมินผลทางการศึกษา  ประธาน
สหวิทยศึกษา เป็นต้น 
 

4.1.การบริหารจัดการส านักงานเขตฯ ยังคงต้อง                 
มีการก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด              
ในบางจุดเนื่องจากบุคลากรบางส่วนปฏิบัติงาน            
ไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายและไม่เป็นไป          
ตามก าหนด  
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ผลกระทบต่อองค์กร 5. ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (Staff: S5) 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

5.1. บุคลากรทุกระดับ ส านักงานเขตฯจัดการภารกิจ   
ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาทหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนด มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
เนื่องจากบุคลากรทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ความสามารถ เหมาะสม มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับภาระงาน/มาตรฐานวิชาชีพที่รับผิดชอบ 
รวมถึงได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
5.2. ครูและบคุลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
โดยเฉพาะครูผู้สอนมีความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

5.1. บุคลากรบางส่วนในโรงเรียน ไม่สามารถจัด     
การเรียนรู้ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           
สูงกว่าร้อยละ 50 ในสาขาวิชาหลักได้เนื่องจาก  
โรงเรียนขาดแคลนครูวิชาเอกในสาขาวิชาหลัก 
5.2. สถานศึกษาส่วนหนึ่งมีจ านวนครูไม่ครบ      
ตามเกณฑ์และมีความขาดแคลนครูในสาขาวิชาหลัก 
5.3. ครูบางส่วนยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการสอน    
และในขณะเดียวกันครูบางส่วนสอนไม่เต็มเวลา 
5.4. ครูมีหน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงานเพ่ิมข้ึน 
 
 

ผลกระทบต่อองค์กร 6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน (Skills : S6) 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

6.1. บุคลากรส่วนใหญ่ใน ส านักงานเขตฯจัดการ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาท
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐานเนื่องจากบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ/มาตรฐาน
วิชาชีพ 
6.2. บุคลากรส่วนใหญ่ใน ส านักงานเขตฯ จัดการ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาท
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดมีประสิทธิภาพ              
ได้มาตรฐานเนื่องจากบุคลากรจัดท าแผนพัฒนา
ตนเองเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลส าเร็จ
สอดคล้องกับสมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพ 

6.1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขาดแคลนบุคลากร 
ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ICT เนื่องจาก     
ไม่มีกรอบอัตราก าลังเฉพาะ 
6.2  ผลกระทบจากจากการปรับโครงสร้าง ท าให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขาดแคลนบุคลากร          
ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นจ านวนมาก และภาระงาน
เพ่ิมข้ึน บางประเด็นซ้ าซ้อน  
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบต่อองค์กร 7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values :S7) 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

7.1. บุคลากรส่วนใหญ่ในส านักงานเขตฯ มีค่านิยม   
ในการท างาน“มุ่งผลสัมฤทธิ์  โปร่งใส  ตรวจสอบได้” 
เนื่องจากมีกระบวนการจัดท าค่านิยมแบบมีส่วนร่วม 
 

7.1. บุคลากรมีจ านวนน้อย ภารกิจยังคงเดิม ท าให้
การปฏิบัติงานและประสิทธิภาพไม่เต็มที่เท่าท่ีควร 
7.2.บุคลากรบางส่วนในส านักงานเขตฯ มีวัฒนธรรม
การท างาน ยังไมเ่ป็นทีม ยังยึดถืองานเฉพาะบุคคล
และประกอบกับไม่มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
ทีมงาน 
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สรุปผลกำรประเมินสถำนภำพของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 

 
 
 
 
  จากการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในทั้งที่เป็นปัจจัยสนับสนุน
และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขัดขวางพบว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวม   
มีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส ได้รับการสนับสนุน และมีปัจจัยภายในหน่วยงานมีประสิทธิภาพมีการร่วมมือร่วมใจ         
ในการท างานส่งผลให้หน่วยงานประสบผลส าเร็จ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป จึงสรุปได้ว่า                
มีสถานการณ์แบบผู้แสวงหา (Prospector) หรือแบบดาวรุ่ง (Star) นั่นคือเป็นสถานการณ์ที่เหมาะส าหรับการ
พัฒนาเชิงรุก  โดยใช้กลยุทธ์สร้างความเจริญเติบโต รักษาสถานการณ์ไว้อย่าให้ตกต่ า พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
และก าจัด/ลดจุดอ่อนที่มีอยู่ให้หมดไป เพ่ือจะได้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นเลิศได้มาตรฐานและมีสมรรถนะสูง 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 น ายุทธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบท โดยมีการวางแผนการด าเนินงานจาก ผู้มีเกี่ยวข้อง      
ทุกภาคส่วนร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาก าหนดทิศทาง วางแผนการท างาน ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์โดยการวางแผนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาเป็นจุดเชื่อมประสาน      
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดโดยการก าหนดแนวทางการพัฒนาและการด าเนินงาน          
ที่ เชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบายที่ เกี่ยวข้องทุกระดับ  เช่น  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ดังนี้ 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษำยน 2560 

มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน   
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
  รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง       
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
  รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง
ส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติและการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
  การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ        
ไดต้ามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชน ได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา  
ตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า        
ในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยรัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่
กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการ
ลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการ
กองทุน เป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุประสงค์ดังกล่าว 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้น ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2564 ยุทธศาสตร์การจัดสรร



 

 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               หน้า 30
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. กรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 

 วิสัยทัศน์ 
        “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
  เป้ำหมำย 
 1. ควำมม่ันคง 

1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง     
ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่
การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต      
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
 2. ควำมม่ังคั่ง 
  2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม 
  2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้ง
การคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก   
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
  2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ 
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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 3. ควำมย่ังยืน 
 3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ        
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
 3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพดี
ขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
 3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
  2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียมเป็นธรรม 
  3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
  4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
 กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มี 6 ยุทธศำสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมม่ันคง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน 
ตลอดจนการบริการจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุน  การเจริญ 
เติบโตของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม 
และท่ัวถึง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสบนควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มี
ขนาดที่เหมาะสม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ
เป็นสากล  
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2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน   
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ 
  1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ        
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็น
สังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดี มีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ 
  2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สั งคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
  3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ
ไทย  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า   
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”     
  4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
  5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อน การเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
  6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 
              วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี    
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน มีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้
  3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
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  4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน         
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน          
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
  6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ           
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
  7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับ 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทย  มีบทบาทน า
และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆทั้งในระดับอนุภูมิภาค
และโลก 
 เป้ำหมำยรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวอย่างได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิต    
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการ
ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริ การฐานความรู้
ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือ
ลดความเหลี่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
  4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมม่ันคงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญกับการ
วางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี     
มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโดอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทย    
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึ กที่ดีต่อสังคมส่วนรวม        
มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพ้ืนฐานของการมี
สถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และ
ภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ 
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1. วัตถุประสงค์ 
      1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
      1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
                    2. เป้ำหมำยและตัวชีวัด 
      2.1 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
   2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
   2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
   2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      2.2 ตัวช้ีวัด 

         เป้ำหมำย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
             ตัวชี้วัด 1.1 ประชาการอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมี

คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
         เป้ำหมำย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 

2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
                   ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
              2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน 
                   ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
                   ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
         เป้ำหมำย 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ 

เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
             ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
             ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมข้ึน 
             ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 85 

 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
 3.1.1 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเยนการสอนทั้งในแนะนอกห้องเรียนที่สอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้
ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 

3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม                    

ที่เหมาะสม 
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ                    

มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
    1) ปรับประบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนจากการปฏิบัติจริง

สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี                   
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 
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    2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแล สุขภาพ         
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 

    3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาที่มุ่ง               
การฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครูเป็นผู้

แนะน า และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู        
ปรับระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 

3.3.2 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ 
เข้าร่วมระบบทวิภาคี หรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้
ร่วมวางแผน การจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน     

3.3.3 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ
อุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้
มาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 

3.3.4 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการ
จัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.4 ผลักดันให้สถานบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
3.4.1 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคน

สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนที่ 

2. ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม ให้ความส าคัญกับ
การด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข
รวมทั้ง  การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย ซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อน
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโย
บายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วย เหลือที่
เชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ 
การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม  การพัฒนา
องค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดี
ที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการ
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
                    1. วัตถุประสงค์ 
      1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
 2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 

         เป้ำหมำยที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
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             ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน
เท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
และระหว่างพ้ืนที่ 

             ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์
คะแนน ร้อยละ 50 มีจ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะกนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง  
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 

3.1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับการขยายการคุ้มครอง
ทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการ
พัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้  

 3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อย
โอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย การ
ดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่า
เดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนของ 
สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาระดับสูงบ เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจาก
โรงเรียนกลางคัน 

3.2 กำรกระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และสวัสดิกำร    
ที่มีคุณภำพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 

3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียม
กันมากขึ้นระหว่างพ้ืนที่โดย 1) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทาง
ความก้าวหน้าทางอาชีพ  ที่ชัดเจน เ พ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู  2)  สร้างระบบความรับผิดชอบ 
Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินครูและ
โรงเรียน 3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือ
โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 

3.2.2 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมพรอ้ม
ทั้งส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

3. ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งในเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรและสิ่งแวดล้อมเป็น
วงกว้างมากข้ึน ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
                    1. วัตถุประสงค์ 
      1.1 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 
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                    2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
         เป้ำหมำย 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพ

ของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกและการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

             ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
                   3. แนวทำงกำรพัฒนำ 

3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ า
เสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

 3.3.1  เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมาย
และกลไกเพ่ือการยัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิด การ
ลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ังคั่ง
และยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการ
เตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในระยะ 20 ปี ข้างหน้า 
                    1. วัตถุประสงค์ 
      1.1 เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกัน
ปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
      1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการ
บริหาร จัดการด้านความม่ันคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ท่ีเกิดจากภัยคุกคาม ทั้งภัย
ทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
      1.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุน การ
รักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 
                    2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
      เป้ำหมำยรวม คือผลประโยชน์ของชำติว่ำด้วยควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

         เป้ำหมำย 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
             ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถานบันพระมหากษัตริย์

คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
             ตัวชี้วัด 1.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพิ่มขึ้น 
         เป้ำหมำย 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
             ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่  3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
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         เป้ำหมำย 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ 
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ 

             ตัวชี้วัด 4.4 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 
3. แนวทำงกำรพัฒนำ 

3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ 

3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลุกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือ
ป้องกันการกระท าท่ีมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 

3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและ
พัฒนาภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและ
ค านึงถึงความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 

3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดย
กระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทาง  อัตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 

3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

3.2.7 ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับ
ภูมิภาคและพหุภาคี เพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถ
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความ
มั่นคงด้าน ไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 

5. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ          
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย  เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบ
ผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่าง
เป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วย

ความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
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2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุด

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
3. แนวทำงกำรพัฒนำ 

3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาค            
และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 

3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มใน
สังคมผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการ
ปลูกฝังจิตส านึกความชื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการ
รู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ภาคเอกชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเผ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการ 
และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอนการลงโทษ ผู้ไม่
ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท าอย่างจริงจัง 

7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบในกลุ่มประชาชน 

 3.5.2 ป้องกันการทุจริต 
3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต        
ให้สามารถ เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ที่บูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 

6. ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ให้ความส าคัญ
กับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร
วิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิยาสาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อน  การพัฒนา
ประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 
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 1. วัตถุประสงค์ 
      1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
                    2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 

         เป้ำหมำย 1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
             ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ

เป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และ
ระบบมาตรฐาน 

             ตัวชี้วัด 1.4 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น 25 คนต่อประชากร 
10,000 คน 

3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไก             
การด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน หรือชุมชน 

3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 

1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ Science : S) เทคโนโลยี (Technology : T) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E)  และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ  

3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี  
 

3. แผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2579 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579    

เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็น
กรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต         
โดยจุดมิ่งหมายที่ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ
การศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก              
ที่ขับเคลื่อนด้วยจนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าว
ข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ 
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์  :  คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต            
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21   
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  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี     

และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ปัจจัยและเงื่อนไขควำมส ำเร็จ 

การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้                       
ในแผนการศึกษาแห่งชาติจะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
หน่วยงานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในสวนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงานและมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ  เป้าหมาย
ความส าเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้อง
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคม            
ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบ
การศึกษามีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 

2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติ
ทุกหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการ
ก ากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษา โดยรัฐมา
เป็นจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive 
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของ
รัฐ ระบบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงกรและเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาการศึกษา
เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังความต้องการของตลาดงาน
และประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด 

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพโดยปรับโครงสร้างการ
บริหารงานให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลาง                    
สู่ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการและการบริหารงานบุคคลในแต่ละ
ระดับให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการบริการ
การศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อ
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สาธารณชนจะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพ         
การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทาง
การเงินในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 
 
4. นโยบำยรัฐบำล 
    ตามที่นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันศุกร์ที่  12 กันยายน 2557 ทั้ งนี้  นโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่                      
ข้อ1 ข้อ3 (3.5,3.6) ข้อ4 (4.1-4.10) ข้อ5(5.5) ข้อ 6(6.1,6.2) และข้อ 10 (10.1,10.3,10.4,10.5) สาระส าคัญ 
ดังนี้ 

ข้อ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
             สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย              
ตามประเพณีการปกครองของไทย  รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ ไว้                 
ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม
จิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือ
ประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงถึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดีของคนอีก         
เป็นจ านวนมากตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ   
พระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง อันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่
ประชาชนในที่สุด 

ข้อ 3 กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 
          3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                 

โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 
                    3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 

ข้อ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ   
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้อง กับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงิน เพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
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เยาวชน  และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็น พลเมืองด ีโดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ 

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสัมมาใช้ในการเรียน      
การสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่น  การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

       4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา            
มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทย น้าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล  เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

ข้อ 5 กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน 
5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชน ให้มีน้ าใจ

นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 

ข้อ 6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น

ก าหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ    
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ได้จัดท าไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น  รวมทั้งจะดูแล
ไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 

6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว้ 
โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ .ศ. 2558 ที่ให้ความส าคัญใน
การบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานรวมทั้งน าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบ การพิจารณา
ด้วย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมประหยัด ไม่ซ้ าซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวน
ภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดงรายการลงทุน
ในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ข้อ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศภูมิภาค
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทาง         
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐ
แบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางและการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพ ใน
การแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ไว้ในระบบราชการ โดยจะ
ด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้ง
ในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง  
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง  ๆ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้ โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา
หน่วยงานของรัฐ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ 
และมีระบบบูรณาการ 

10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการ
ป้องกัน การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน้าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการ  
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือ
เปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
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5. นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

วิสัยทัศน์ 
    “ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค เป็นก าลังคนที่มี
ทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” 
 

พันธกิจ 

 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล  
2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

3. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพก าลังคน  
4. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม  
5. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้ำประสงค์หลัก 

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น  
2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
3. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต      
4. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพ้ืนที่และประเทศ  
5. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม             

    เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
6. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการกระจาย 

    อ านาจสู่ภูมิภาค  

ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความ 

                    ต้องการของการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของชำติ 
กลยุทธ์  
1. จัดการศึกษาที่แสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการสร้างอาชีพเพ่ือลดความเหลื่อม

ล้ าสร้างความเสมานฉันท์และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ / ชายแดน  
3. สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของบุคคลชุมชนและสังคม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร 

                   ของกำรพัฒนำประเทศ 

กลยุทธ์  
1. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่ตรงตามความต้องการในการพัฒนาประเทศและพ้ืนที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษ  
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนผู้มีความสามารถพิเศษความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ

เฉพาะด้านอย่างต่อเนื่องทุกระดับการศึกษา 
3. พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
5. สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 

กลยุทธ์  
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน ระบบกลไก การติดตาม การวัดและ

ประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการ
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  

2. ผลิต และพัฒนาครู อาจารย์ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการ  ในการจัดการศึกษา  

ทุกระดับ/ประเภทการศึกษา  
3. ส่งเสริม สนับสนุน คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่ได้มาตรฐานและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสม  

4. เสริมสร้าง ปรับเปลี่ยนให้คนไทยทุกคนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และมีพฤติกรรม       

ที่พึงประสงค์ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และความเป็นพลเมืองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม 

กลยุทธ์  
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่

ครอบคลุมถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาการเรียนรู้และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในทุกพ้ืนที่อย่างมี
คุณภาพสอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง  

3. เร่งสร้างระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา  
5. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย  และไม่ซ้ าซ้อน  ให้

ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

6. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ  และระบบการรายงาน
ผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาที่เป็นเอกภาพ  เป็นปัจจุบันและ       

มีมาตรฐานเดียวกัน  
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7. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน  สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษา น ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบจัดหา
อุปกรณ์/ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ  ทั่วถึง และเหมาะสมกับ       

การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
8. จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ  ทั่วถึง           

และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์  
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนทุกช่วงวัยในการ           

ด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ       
ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

กลยุทธ์  
1. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับขอบในการจัดการศึกษาและสร้างเครือข่าย/ความเป็น

ภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
2. ปรับปรุงกลไกเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง และในพ้ืนที่

ระดับภาค/จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
3. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณด้านการศึกษา/การเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
4. ส่งเสริมการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้เหมาะสมต่อสภาพบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง     

ลดความล่าช้าและซ้ าซ้อนสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
ตัวช้ีวัด  

1. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  การธ ารงรักษาสถาบัน    
หลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  

2. ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ชายขอบและชายแดน ที่มีคะแนนเฉลี่ย    
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์            
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 

  หมายเหตุ: จังหวัดชายแดนภาคใต้/ชายขอบและชายแดน รวม 27 จังหวัด 107 อ าเภอ 

3. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้/ชายขอบและ
ชายแดนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ 

4. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาท่ีมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชน ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง    
เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  

6. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้น 

7. จ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
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 (ความสามารถด้านอ่ืนๆ ด้วย) 
8. ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ   

วิชาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือด ารงชีวิตได้ 
9. จ านวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่เสนอขอจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมข้ึน  

10. สัดส่วนผู้เรียนในระบบทวิภาคี/โครงการการบูรณาการการเรียนกับการท างาน (Work      
Integrated Learning: WIL) เพ่ิมข้ึน* 

 - ผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี 
 - ผู้ เรียนระดับอุดมศึกษาในโครงการการบูรณาการการเรียนกับการท างาน (Work      

Integrated Learning : WIL) 
11. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น*  
12. ร้อยละของนักเรียนระดับ ป.3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ      

ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ป.3 ผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป  
13. ร้อยละการอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึน  

14. จ านวนรูปแบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต/แอพพิเคชั่นบนมือถือ/รายการ      
โทรทัศน์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้คนทุกช่วงวัย  

15. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  
16. มีระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน

การสอน  
17. สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึ้น  
18. ร้อยละของครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา      

ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

19. จ านวนสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพเพ่ิมขึ้น  
20. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยด้านความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา  

21. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ิมข้ึน  

22. การใช้อนิเทอร์เน็ตเพื่อศึกษาหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตรูปแบบต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน  
23. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT  DLTV 

และ ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
24. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3.-5 ปี เพ่ิมข้ึน  
25. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียน 

 - ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานลดลง 
- ระดับอาชีวศึกษาลดลง 

26. จ านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทั้งวิชาการและ     
วิชาชีพ  

27. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถ         
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  

28. จ านวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาของประเทศที่เป็นปัจจุบันสามารถเชื่อมโยง      
และใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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29. มีรูปแบบกองทุนทางการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือและดูแลผู้ด้อยโอกาส  
30. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดหา วัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้เรียน      

อย่างทั่วถึง  
31. ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษา

เพ่ิมข้ึน  
32. จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน และกิจกรรม          

ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน   
33. ร้อยละของผู้ เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมแสดงออกถึงความตระหนักใน      

ความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมีคุณธรรม จริยธรรมและการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน  

34. จ านวนภาค ีเครือข่าย ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  

35. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการ  
36. จ านวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับการปรับบทบาท ภารกิจของหน่วยงาน

เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

37. มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสมตามลักษณะที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียนความต้องการก าลังแรงงาน และสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ  

 
 

6. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
บทน ำ 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องด าเนินการ 
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ  
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีค าสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตระหนักถึงภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนาประชากร
ของชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและ 
มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ  
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ได้ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระยะ 5 ปี ด้านการศึกษาไว้ ดังนี้ 1) ให้มีการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุน
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การเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัด
การศึกษา โดยยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education 
for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive Education) หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ สังคม (All for 
Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs, 
2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เช่น คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่ งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์
ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการปฏิรูป
การศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญที่ จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี  มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุค
ใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
และแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนำคตที่ย่ังยืน 

 
 พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
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เป้ำหมำย 
 1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  
 2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจั ด        
การเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น า                   
ทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ 
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 

7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและการ
จัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 

นโยบำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
  และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ์เชิงนโยบำย 
นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 

1. บทน ำ 
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขต

พ้ืนที่พิเศษเฉพาะ ที่มีความยากล าบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และ
เกาะแก่ง เพ่ือสร้างความม่ังคงของประเทศในระยะยาว 



 

 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               หน้า 52
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

2. เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ 

ได้รับการบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน

พ้ืนที่ห่างไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้างความมั่งคงของ
ประเทศในระยะยาว 

3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 พัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้  

3.1.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น 

(3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 

3.1.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร  
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
(1) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
(2) การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
(5) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

   ทั้งนี้ด าเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส 
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พื้นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ได้รับกำร
บริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร 

3.2.1 ตัวชี้วัด 
(1) จ านวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพัก 

ในโรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึง
โรงเรียนอย่างปลอดภัย 

(2) จ านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบ
อาหาร การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มี
คุณภาพที่ดี อย่างเหมาะสม  

(3) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 
และทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
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(4) จ านวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน 
ที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบท 

(5) จ านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิด
จิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อย
โอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมี
รูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 

(7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

3.2.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่

สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจ าเป็น
และ เหมาะสมกับบริบท  

(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแล
หอพักนอนตามความจ าเป็น และเหมาะสมกับบริบท 

(3) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

(4) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา 
ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง
ทะเลและ เกาะแก่ง ควรท าอย่างไร” ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนา          
การแสดงนิทรรศการการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น 
การสร้าง Website Facebook  และ Line เป็นต้น 

(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติ
พันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 

(6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่  2 
(7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่  3 ที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
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นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 บทน ำ 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย          
ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่       
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น            
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง              
เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบ           
การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดย มีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education)  2) พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม  3) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 4) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่
ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 5) การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  6) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และ 7) น า Digital Technology มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 

 เป้ำประสงค์ 
1. ผู้ เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ       
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและ
ความถนัด 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้าน      
ที่มีพัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามที่ระบุ
ไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐาน
ความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน 

5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ
(Transitional Services)  หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ
หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
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6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และ
สามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถ
ป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 

 ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 ปรับปรุง และพัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำสมรรถนะ

ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 น ำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำ (Career 
Education) 

3.1.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้อง

กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
เป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน   มีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบัน
หลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี 
มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความ
ต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

3.1.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และมีทักษะ
ชีวิตในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยน
การจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของ
พ้ืนที่  

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐาน
ความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือ
ความสามารถพิเศษ 

3.2 พัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดม่ันกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
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3.2.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

(2) ร้อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ    
ในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.2  แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร  

จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ    
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 

3.3  พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศ
ด้ำนวิชำกำร น ำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

3.3.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ด้ำนผู้เรียน 

1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 

3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง

การอ่าน (Reading Literacy) 
6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง

คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
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7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  

8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่  3           
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 

11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจาก        
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้
เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA 

13) ร้อยละ 80 ของผู้ เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 

(2) ด้ำนสถำนศึกษำ 
1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่าน

กิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ 

STEM ศึกษา 
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 

ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 

ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
(1) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 

สติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอก

ห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบ             

ที่หลากหลาย 
(4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดู

เด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็ก

ก่อนประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม เพ่ือเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้             
ในศตวรรษที่ 21 
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(6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะ            
ที่จ าเป็น 3 ด้าน  
1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  

(7) พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และ
สมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  

(8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน

กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะ

ของ STEM ศึกษา 
(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน 

หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 
(12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้

ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น 
1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม  
2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  
4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
5) ความรู้ด้ านคณิตศาสตร์  และระบบคิดของเหตุผลและการหา

ความสัมพันธ์ 
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการ

ประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  

(14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน 

(15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการ
ประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing 

(16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนน าไปสู่ความเป็นเลิศ 
ในแต่ละด้าน 

(17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดย
จัดเป็นห้องเรียนเฉพาะด้าน 

(18) พัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้าง
นวัตกรรม 

3.4 พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะอำชีพและทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่ดีสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
3.4.1 ตัวช้ีวัด 
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(1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 

(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
(4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 

3.4.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
(1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
(2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น  

ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจ 

ในทักษะอาชีพที่ ตน เองถนัด  เ พ่ือ เตรี ยมความพร้อมก่อนเข้ าสู่
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย 

(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย 

(7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
3.5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน (SDGs) เพื่อ

สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.5.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental 
Education Sustainable Development: EESD) 

(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนา     
อย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  

3.5.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพ่ือ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม 

สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐาน
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สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental Education Sustainable 
Development: EESD) 

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

3.6 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ  
3.6.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแต่ละระดับ 

(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้าน
ทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิต
สาธารณะ 

(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มี
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 

3.6.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
(1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์

การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียน

เฉพาะความพิการ  
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การ

สื่อสาร การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
(6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 

ทักษะการด ารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการ
ด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ   

(8) ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร        
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ 

(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

(11) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถ
พิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ความ
เป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล 
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(12) ส่งเสริม สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

(13) จัดให้มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การ 

(14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดท า รวบรวม ผลิต 
พัฒนา และเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 

(16) ส ารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดท าผัง
บริเวณ จัดท าแบบรูปและรายการสิ่งก่อสร้าง  

(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา 
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

(19) ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัด 

(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร
ปกครองในพ้ืนที่ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนว
ให้มีประสิทธิภาพ 

(21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัด
การศึกษา 

3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ น ำ Digital Technology มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้ เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ ควำมต้องกำร และควำมถนัด สร้ำงสังคมฐำนควำมรู้  
(Knowledge-Based Society) เพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3.7.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital 

Platform 
3.7.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพ่ือให้บริการ Digital Textbook 
ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กับหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ 
และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

(3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital 
Platform 
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นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 บทน ำ 
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 

ตั้งแต่การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” 
เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจาก
การพัฒนาผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การ
ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้ 
มาเป็นครู มีการวางแผนอัตราก าลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวาง
แผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยน า Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรมครู และการ
จัดท าฐานข้อมูลก าลังคน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม น าไปสู่การวิเคราะห์ 
วางแผนก าลังคนได้อย่างต่อเนื่อง  

 เป้ำประสงค์ 
 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  
เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 

 ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันทำงกำรศึกษำที่ผลิตครู ในกำรผลิตและพัฒนำ

ครูให้ตรงกับสำขำวิชำ และสอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21 
3.1.1 ตัวช้ีวัด 

(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 

21 และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียน 
3.1.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาด
แคลน และความต้องการครู 

(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการก าหนดสมรรถนะครู 
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  

(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ 
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 

20 ปี 
(5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 
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3.2 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  

3.2.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
(1) ศึกษาวิ เคราะห์  ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need 

Assessment) ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวาง
แผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

(2) ก าหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
จัดท าหลักสูตรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่ก าหนด 

(4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career 
Path) 

(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC)  

(6) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้ออกแบบการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher 
Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

(7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท  
ให้มีคว ามรู้ ทั กษะด้ าน  Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3  

(8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ 
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order 
Thinking) 

(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มี
ความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น 
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(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและ
ประเภทของความพิการ 

(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-
to-Face Training 

(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะ 
ในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และ
ประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 360 องศา) 

3.3 น ำ Digital Technology มำใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำทุกประเภทท้ังระบบ 
3.3.1 ตัวช้ีวัด 

(1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 

(2) ร้ อยละของบุ คลากรในสั งกั ดที่ พัฒนาตน เองผ่ านระบบ  Digital 
Technology  

(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน  
3.3.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

(1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่        
ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 

(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology 

 
นโยบำยที่ 4  สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน  

และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 บทน ำ 

 การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพ่ือให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย
รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เน้นการสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการจัด
การศึกษาทั้งระบบตั้งแต่การส ามะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน 
การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ และการระดมทุนเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ 
เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม 
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สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้าน
การบริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบงบประมาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital 
Technology เป็นต้น 3) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ 5) น า Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการ
ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

 เป้ำประสงค์ 
     สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
และลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 

 ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัด

กำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
3.1.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ

น ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.1.2  แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

(1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ภาคเอกชน และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที ่

(2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัย
เรียน (0-6 ปี)  

(3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน       
ที่เก่ียวข้องระดับพื้นท่ี จัดท าแผนการนักเรียนทุกระดับ 

(4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัย
เรียนได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 

(5) สถานศึกษาจัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยง
ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3.2 ยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมำตรฐำนตำมบริบทของ
พื้นที่ เพื่อให้พัฒนำผู้เรียน  มีคุณภำพ มีมำตรฐำนเสมอกัน  
3.2.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่

ก าหนด  
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3.2.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร  
(1) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบ         

ขั้นพื้นฐาน เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพื้นที่ เช่น 
1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน 

อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เป็นต้น  

2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3) ด้านการบริหารจัดการ  
4) ด้านงบประมาณ  
5) ด้านความปลอดภัย และ 
6) ด้าน Digital Technology 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่
ก าหนด 

3.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
3.3.1 ตัวช้ีวัด 

(1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกระดบั 

(2) ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน 
และแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภท
ของความพิการ 

(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม  

3.3.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
(1) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดท ากลยุทธ แผนการ

ด าเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการท างานแบบมีส่วนร่วม 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการ 
ช่วงเชื่ อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่ งต่อ (Referral) เข้ าสู่
การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตใน
สังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือ
สามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
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(5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม 
ช่วยเหลือ  และสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3.4 จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียน และสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ  
3.4.1 ตัวช้ีวัด 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้ เรียน และ
สถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 

(2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(3) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

3.4.2 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา  

ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับน ำ Digital Technology มำใช้
เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน  
3.5.1 ตัวช้ีวัด 

(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถ
เชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

(2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.5.2 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี

ประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้

เป็นเครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็น

ห้องเรียน Digital 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device ส าหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม 

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy ส าหรับ

ครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learning Information Technology: DLIT) 

(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

 
นโยบำยที่ 5  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  

 บทน ำ 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการพัฒนาหน่วยงานใน
สังกัด ให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับที่ท าหน้ าที่ในการ
ก ากับติดตาม เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่ปราศจากการ
ทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบ
ได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมบริหารจัดการศึกษา 3) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 
ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  4) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 
หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่
การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้าน ต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา 
ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป 

 เป้ำประสงค์ 
 สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้ เรียน 
ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

 ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
3.1.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลการด าเนินงานผ่าน
เกณฑ์การประเมินส่วนราชการที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการก าหนด  
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(2) ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
(4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( ITA:  Integrity & Transparency 
Assessment) 

3.1.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
(1) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
(4) ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่

มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA: 
Integrity & Transparency Assessment) 

3.2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วม
บริหำรจัดกำรศึกษำ 
3.2.1 ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
3.2.2 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-
based Management)  รู ป แบบกา รบริ ห า รแบบกระ จายอ าน า จ
“CLUSTERs” 

(2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพ้ืนที่ 
(3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย 

เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

(4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณา
การที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

(5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้  
ความเข้าใจ และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหาร
จัดการศึกษา  

(6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

3.3 ยกระดับกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้มีอิสระ น ำไปสู่กำรกระจำยอ ำนำจ 4 ด้ำน  
ให้สถำนศึกษำเป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่ 
3.3.1 ตัวช้ีวัด 
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(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ 
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
(4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่
ระดับสากล 

(5) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 
3.3.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของ
หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการก ากับติดตาม 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอ านาจการจัด
การศึกษา 4 ด้าน ให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษาน าร่อง
รูปแบบการกระจายอ านาจ เช่น 
1) เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  
3) Autonomous School  

(3) ศึกษา วิ เคราะห์  ออกแบบโครงสร้ างของสถานศึกษา (Enterprise 
Architecture) ในฐานหน่วยงานระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับก ากับ
ติดตามให้เหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัด
การศึกษาทั้งระบบ (Digital Transformation) 

(5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เ พ่ือปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น  

(6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน 

(7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา 
โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 

(8) น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการ
ตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  

(9) สร้างมาตรฐาน และก าหนดแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

(10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย 
เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น  
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(11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทน
พิเศษและสวัสดิการอื่น ๆ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจ 
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น 
น าไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมำณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม 
เพียงพอ 

3.4.1 ตัวช้ีวัด 
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้ เรียน และ

สถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 
(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ

เรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค 

ทางการศึกษา 
3.4.2 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา  
ทั้งด้านความเหมาะสม เพียงพอ  

(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับน ำ Digital Technology         
มำใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ น ำไปสู่กำรน ำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลด้ำนต่ำงๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูลงบประมำณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น 
มำวิเครำะห์เพื่อให้สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ และ
ควำมถนัด และสำมำรถวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศต่อไป 

3.5.1 ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวาง

แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ 

น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.5.2 แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถ
เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง
กระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับ
การศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต 
เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของ
ประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ  

(2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

(3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพ่ือสนองตอบต่อการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร 
ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยง
ถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 

(4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 

(5) พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ น าไปสู่การวางแผน 
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสระบุร ี

วิสัยทัศน์ 
“ การศึกษาจังหวัดสระบุรี มีคุณภาพระดับสากล สร้างสรรค์นวัตกรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม     

เป็นพลเมืองดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

พันธกิจ 
เสริมสร้างคนให้มีคุณภาพระดับสากล ส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นพลเมืองดีตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการสร้างและผลิตนวัตกรรรมในกระบวนการจัดการศึกษา ใช้หลัก          
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน  
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย  
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
5. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์  

เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความ

มั่นคงในชีวิต  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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3. ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและสถานประกอบการ  
4. หน่วยงานและสถานศึกษามีนวัตกรรมในกระบวนการจัดการศึกษา  
5. คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามความต้องการของพ้ืนที่  
6. คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
7. สถานศึกษา เครือข่ายการศึกษาและชุมชน ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
8. มีระบบการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์และตัวชี้วัด (แยกตำมประเด็นยุทธศำสตร์)  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง 
เป้ำประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ           
มีความม่ันคงในชีวิต 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ได้แก่  

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติด 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดที่เป็นระบบ  
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม  
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน  
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาเครือข่ายร่วมกันในการจัดการศึกษาที่น้อมน าหลักปรัชญา    

ของเศรษฐกิจพอเพียง  
6. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม 
7. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษามีคดีทะเลาะวิวาทลดลง  
8. จ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านความประพฤติด้านคุณธรรมและวัฒนธรรมประเพณีไทย 

กลยุทธ์มีจ านวน 3 กลยุทธ์ดังนี้  
1. สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของบุคคลชุมชนและสังคม  
2. สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมโดยบูรณาการภาคีเครือข่ายน้อมน าตามหลักปรัชญาของ    

เศรษฐกิจพอเพียง  
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้ประพฤติปฏิบัติบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน 
เป้ำประสงค์ที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ได้แก่ 

1. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการเรียนระดับชาติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  
2. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการเรียนระดับชาติการศึกษาอาชีวศึกษา (V-Net)  
3. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการเรียนระดับชาติการศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน (N-Net) 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้  



 

 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               หน้า 74
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

5. ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้  
6. ร้อยละผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับมีความสามารถในการอ่านเขียนคิดตามช่วงวัย  
7. จ านวนผู้เรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ 

เป้ำประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ได้แก่  

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปีได้เข้าท างานหรือศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ  
2. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษากับผู้เรียนสามัญศึกษา  
3. จ านวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่ 

เป้ำประสงค์ที่ 4 หน่วยงานและสถานศึกษามีนวัตกรรมในกระบวนการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ได้แก่  

1. จ านวนครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนร่วมที่ผ่านเกณฑ์ผลการประเมินตามแผน IEP 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเยี่ยม  
4. ร้อยละของสถานศึกษาระดับปฐมวัย/ศูนย์เด็กเล็กที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและตามมาตรฐาน  
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่น าหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่    

การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ  
6. จ านวนสถานศึกษาที่เพ่ิมข้ึนในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ  
7. จ านวนสถานศึกษาที่เปิดห้องเรียนสองภาษาหรือ IP, MEP, IEP, EP  
8. จ านวนรางวัลของผู้เรียนหรือสถานศึกษาได้รับรางวัลในระดับประเทศ  
9. จ านวนสถานศึกษาเรียนร่วมมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพแก่เด็กพิการและเด็กต้อยโอกาส  
10. จ านวนสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินมาตรฐานและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา     

ระดับภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิค (APACC)  
กลยุทธ์มีจ านวน 4 กลยุทธ์ดังนี้  

1. พัฒนาหลักสูตรและยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  
2. ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ผลักดันการวิจัยและพัฒนาค้นหาต้นแบบตัวอย่างนวัตกรรมในกระบวนการจัดการศึกษา  
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4. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
เป้ำประสงค์ที่ 4 หน่วยงานและสถานศึกษามีนวัตกรรมในกระบวนการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ได้แก่  

1. จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของสถานศึกษา / หน่วยงานที่จัดเวที / สัมมนา / แลกเปลี่ยนหรือนวัตกรรม          
ในกระบวนการจัดการศึกษา  

2. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีนวัตกรรมในกระบวนการจัดการศึกษา  
3. จ านวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
4. จ านวนนวัตกรรม / ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งเข้าประกวดและ

ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

เป้ำประสงค์ที่ 5 คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามความต้องการของพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ได้แก่  

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  
2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาสายอาชีพที่ตรงตามความต้องการของพ้ืนที่และตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์มีจ านวน 6 กลยุทธ์ ดังนี้  
1. ผลักดันการวิจัยและพัฒนาค้นหาต้นแบบตัวอย่างนวัตกรรมในกระบวนการจัดการศึกษา  
2. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียนและครู 
3. เปิดพื้นท่ีการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียน  
4. ผลิตและพัฒนาคนตามความต้องการของพ้ืนที่และตลาดแรงงาน  
5. ประสานภาครัฐและเอกชนร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
6. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
เป้ำประสงค์ที่ 6 คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ได้แก่  

1. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสเด็กพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นในสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน  

ทางไกลด้วยระบบ DLTV, DLIT และETV  
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการศึกษา / ทุนการศึกษา  
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการศึกษาหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
5. ร้อยละของสถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บริการแก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง  
6. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถให้บริการทางการศึกษาและมีกิจกรรมการ    

เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  
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7. ร้อยละของอัตราการออกกลางคันของผู้เรียนลดลง-ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน-ระดับอาชีวศึกษา  
8. สัดส่วนผู้เรียนต่อประชากรวัยเรียนในจังหวัดสระบุรีเพิ่มขึ้น  
9. ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ  
10. ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษา 

กลยุทธ์ มีจ านวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 
ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มโอกาสให้เด็กพิการผู้ต้อยโอกาสผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสูงได้รับการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้ำประสงค์ที่ 7 สถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาและชุมชนร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ได้แก่  

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม  

2. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ  

3. ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวิถีชีวิต 
4. ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการจัดการขยะพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
5. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของ    

การด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ มีจ านวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้  

1. สร้างเสริมโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับภาคี
เครือข่ายชุมชน  

2. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวิถีชีวิตประจ าวันสถานศึกษาและชุมชน  
3. การบริหารจัดการขยะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
เป้ำประสงค์ที่ 8 มีระบบการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ได้แก่ 

1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมีมาตรฐานเชื่อมโยงและ
เข้าถึงได ้ 

2. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน  
3. ร้อยละของสถานศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาที่มีศักยภาพสามารถส่งเสริม   

สนับสนุนการจัดการศึกษา  
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ปณิธาน 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีมาตรการแนวทางในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือสร้างแรงจูงใจ   
ในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

5. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลแบบบูรณาการ  
6. ร้อยละของหน่วยงาน / สถานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
7. ร้อยละของหน่วยงาน / สถานศึกษาที่มีคู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
8. ร้อยละของหน่วยงาน / สถานศึกษาที่มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ปกครองและชุมชน   

ไม่น้อยกว่า 65 % 
9. ร้อยละของหน่วยงาน / สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธ์ มีจ านวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้  
1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา  
2. ส่งเสริมบทบาทของประชารัฐเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่  
3. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการบริหารจัดการ  
4. การนิเทศก ากับติดตามและประเมินผลแบบบูรณาการ 

 
8. นโยบำยของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุร ีเขต 2 
 
 
 

 

  
 

 
 

 

พัฒนำคุณภำพทุนมนุษย์ สู่ระดับสำกลอย่ำงยั่งยืน 

สระบุรี 2 ต้องเป็นหนึ่ง ทั้งคุณภาพและคุณธรรม   

ความเชื่อ องค์กรมีชีวิต ที่ทุกคนมีคุณภาพและคุณธรรม 

สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข โดยการ..ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาและร่วมแก้ปัญหา 

S = Service  mind        การบริการอย่างมิตร รวดเร็ว ใส่ใจ 
R = Responsible & Result  Based  

Management        
รับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ ที่คุณภาพผู้เรียน 

I = Integration การบูรณาการด้านการบริหารจัดการและการศึกษา 
2= Double to the best             ผลงานเป็นแบบอย่าง ทั้งคุณภาพและคุณธรรม 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

วัฒนธรรมองค์กร          
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1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 

 
 
 

1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล  ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ          
เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่           
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ 

 
 
 

พันธกิจ (Mission) 
 

เป้ำประสงค์ (Goal) 
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นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  

และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

 
    

 
นโยบำยที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักและการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน า 
“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
 

1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสาน
พระราชปณิธานและพระบรม       
ราโชบายด้านการศึกษา หรือ                 
“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการ          
จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง  

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และความเป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน  
มีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านยิมหลักของคนไทย 12 ประการ  
 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรและค่านยิมหลักของคนไทย 
12 ประการ 

นโยบำย (Policy) 

นโยบำย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
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  2. ร้อยละ100 ของนักเรียนได้รับการ

สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

2. เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

 
นโยบำยที ่2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. ปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรทุกระดับ
การศึกษา ให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
เป็นรายบุคคล มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
น าไปสู่การจัดการศึกษา
เพ่ือการมีงานท า (Career 
Education)  
 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล    
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน มีหลักคิดที่
ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ และพลเมืองโลกที่ด ีมีความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพตามความต้องการ 
และมีทักษะในการป้องกันตนเองจาก
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา  
มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและพ้ืนที่ 
 

1. พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี  
หลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
และเป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพตามความต้องการได้ 
และมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
2.  ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้
เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
ปรับเปลีย่นการจดัการเรยีนรู้ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน
และบริบทของพ้ืนที ่
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลหรือแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
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2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี
ความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลก
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรยีนมีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความรักในสถาบนัหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรม จริยธรรม 
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม 
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
น้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้
สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษา
น้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนด 



 

 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               หน้า 82
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
3. พัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน ให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21      
มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ น าไปสู่การสร้าง
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

ด้านผู้เรียน 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้า
รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนอ่านออก
เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรัก
การอ่าน 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ
การคิด วิเคราะห์ 
5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้
เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) 
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้
เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) 
8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ
สื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3           
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะ
ด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ 
และทักษะในการป้องกันตนเองจาก
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
11. ร้อยละ 20 ของผู้เรียนมีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษา

1. พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความ
พร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการ
พัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอก
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
3. ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษา
จัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรปูแบบ             
ที่หลากหลาย 
4.  ส่งเสริมการสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเก่ียวกับการ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลัก
จิตวิทยาพัฒนาการ 
5. จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัด
การศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนา
เด็กก่อนประถมให้มีพัฒนาการความ
พร้อม เพ่ือเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้            
ในศตวรรษที่ 21 
6. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะ            
ที่จ าเป็น 3 ด้าน 

6.1 การรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) 

6.2 การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) 

6.3 การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) 
7. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้าน
ดิจิทัล (Digital Competence) และ
สมรรถนะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
8. มีความรู้ และทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
9. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
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ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
12. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการ
เรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้น
พ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA 
13. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
การประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA 
ด้านสถานศึกษา 
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะ
ของ STEM ศึกษา 
3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีการ
จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 
ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: 
Independent Study) 
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
10. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มี
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะ
ของ STEM ศึกษา 
11. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 
ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: 
Independent Study) 
12. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบความคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ เช่น 

12.1 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และการตั้งค าถาม 

12.2 ความเข้าใจและความ 
สามารถในการใช้เทคโนโลยี 

12.3 ความรู้ทางวิศวกรรม และ
การคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 

12.4 ความรู้และทักษะในด้าน
ศิลปะ 

12.5 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
และระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ์ 
13. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
ประเมินสมรรถนะตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ 
แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคน
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
14. ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในทางการประเมินทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน 
PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และ
ครูผู้สอน 
15. ให้บริการเครื่องมือการวัดและ
ประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทาง 
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การประเมินผลผู้เรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online 
Testing 
16. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด
หลักสูตรและแผนการเรียนน าไปสู่
ความเป็นเลิศ 
ในแต่ละด้าน 
17. ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดย
จัดเป็นห้องเรียนเฉพาะด้าน 
18. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตาม
ความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้าง
นวัตกรรม 
 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
อาชีพและทักษะชีวิต มีสุข
ภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มี ID plan 
และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 
2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตาม
ความถนัด 
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีสุขภาวะ 
ที่ดีทุกช่วงวัย 
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
สถานศึกษา 

1. สร้างกลไกของระบบแนะแนวทาง
การศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้อิงสมรรถนะและเตรียมความ
พร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
2. พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ 
3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตร
ทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความ
สนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารตามหลัก
โภชนาการ และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของอนามัย 
6. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้าน
อารมณ์และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL) ในทุก
ช่วงวัย 
7. สถานศึกษามีระบบการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
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5. การจัดการศึกษาเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมายโลก
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SDGs) เพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีพฤติกรรม
แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ร้อยละ 85 ของสถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Environmental Education 
Sustainable Development: EESD) 
3. ร้อยละ 85 ของสถานศึกษาจัด
การศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable 
Development) 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
การจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพ่ือ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development) 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
และหน่วยงานทุกสังกัดจัด
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้
สอดคล้องกับหลัก Zero waste และ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน(Environmental Education 
Sustainable Development: EESD) 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
 

6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่
มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
แต่ละระดับ 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการ
พัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการ
ด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีจิตสาธารณะ 
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการ
ส่งเสริมให้มคีวามสามารถพิเศษด้าน
ต่าง ๆ อาทิ ดนตร ีกีฬา ศิลปะ และ
เทคโนโลยี เปน็ต้น 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการ
จัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ด้วยระบบและ
รูปแบบที่หลากหลาย 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและ
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 
3. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิด
วิเคราะห์ และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 
ทักษะการด ารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะและการ
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ด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6. ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนมี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
7. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สือ่
เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
สร้างสรรค ์
8. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ที่มี
ความสามารถพิเศษในด้านวิชาการ 
ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือ
ยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่
สากล 
9. ส่งเสริม สนับสนุนการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
10. จัดให้มีระบบการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการ 
11. ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่ม
สถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
12. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ
องค์กรปกครองในพ้ืนที่ พัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบ
แนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
13. ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้
เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
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7. ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษา น า Digital 
Technology มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตาม
สมรรถนะ ความต้องการ 
และความถนัด สร้างสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge-
Based Society) เพ่ือการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน เรียนรู้
ผ่าน Digital Platform 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเอง
ผ่าน Digital Platform 

1. พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์
ความรู้ เพื่อให้บริการ Digital 
Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรที่
ก าหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้
ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่
ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2. พัฒนา Digital Platform เพ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3. สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital 
Platform 
 

 
นโยบำยที ่3  พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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1. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการสรรหาครู
ให้ตรงกับสาขาวิชาที่
ต้องการ และสอดคล้อง
กับการพัฒนาในศตวรรษ
ที่ 21 

1. ร้อยละ 95 ของสถานศึกษามีแผน
ความต้องการครูระยะ 10 ปี 
2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามี
กรอบสมรรถนะครู  ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 และ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
3. ร้อยละ 95 ของสถานศึกษา 
มีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และ
พอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน 

1. ประสานความร่วมมือกับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด           
ในการวิเคราะห์ความขาดแคลน  
และความต้องการครู 
2. ประสานความร่วมมือกับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ในการก าหนดสมรรถนะครู 
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาใน
ศตวรรษท่ี 21 
3. ประสานความร่วมมือในการ
วางแผนสรรหาครูอย่างเหมาะสม 
4. ประสานความร่วมมือ ติดตาม 
ประเมินผล 

2. พัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภท ให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม 

1. ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท  
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตาม
ความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need 
Assessment) ของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวาง
แผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ครบวงจร 
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2. ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัด 
การเรียนรู้ และการวัดประเมินผล
อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียน
แต่ละบุคคล 

2. ก าหนดกรอบและวิเคราะห์
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้เชื่อมโยง
กับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career 
Path) 
3. ประสานกับสถาบันการศึกษา 
สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น 
ๆ จัดท าหลักสูตรที่มีคุณภาพให้
สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่
ก าหนด 
4. สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา วางแผนและ
เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่
ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ (Career Path) 
5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) 
6. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบ
การเรยีนรู้ การจัดการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่
เน้นทักษะการคิดข้ันสูง (Higher 
Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
7. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภท  ให้มีความรู้ทักษะด้าน 
Digital Literacy, Digital 
Pedagogy ทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 
8. ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษของครูที่สอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
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9. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้
และทักษะในการจัดการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) 
10. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้
และทักษะในการสร้างเครื่องมือการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order 
Thinking) 
11. ส่งเสริมและพัฒนาครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาด
เล็ก ให้มีความรู้ความสามารถจัดการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอน
แบบคละชั้น 
12. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตาม
สภาพและประเภทของความพิการ 
13. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนา
ตนเองผ่านระบบ Online และแบบ 
Face-to-Face Training 
14. ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการ
ประเมินครู โดยเน้นการประเมิน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการ
สอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็น
หลัก และประเมินจรรยาบรรณของ
ครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 360 องศา) 
 

3. น า Digital 
Technology มาใช้ในการ
พัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ 

1. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาใน
สังกัดมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวาง
แผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 
2. ร้อยละ 90 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่พัฒนาตนเองผ่าน
ระบบ Digital Technology 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุก
กลุ่มเป้าหมายใช้ Digital Platform 
ในการพัฒนาทั้งระบบ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ Digital 
Platform ในระบบบริหารจัดการ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
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3. ร้อยละ 90 ของการใช้ Digital 
Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ใน
สาขาที่ขาดแคลน 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ Digital 
Content ในองค์ความรู้การจัด
การศึกษาในสาขาท่ีขาดแคลน เช่น 
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การ
จัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มี
ความแตกต่าง เป็นต้น 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บรหิาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผ่านระบบ Digital Technology 
 

 
นโยบำยที ่4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ   
   ทำงกำรศึกษำ 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. ร่วมมือกับองค์กร
ปกครองระดับท้องถิ่น 
ภาคเอกชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ 

1. ร้อยละ 100 ของเด็กวัยเรียนที่เข้า
รับการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
2. ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน 
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน
และสามารถน ามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครอง
ระดับพ้ืนที่ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ 
2. สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครอง
ระดับพ้ืนที่ จัดท าส ามะโนประชากร
วัยเรียน (0-6 ปี) 
3. สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กร
ปกครอง ชุมชน เอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ 
จัดท าแผนการนักเรียนทุกระดับ 
4. สถานศึกษาร่วมกับองค์กร
ปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม 
ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงการ
บริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง 
ครบถ้วน 
5. สถานศึกษาจัดท าฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม 
เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์  
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เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน 

2. ยกระดับสถานศึกษาใน
สังกัดทุกระดับ และทุก
ประเภท ให้มีมาตรฐาน
ตามบริบทของพ้ืนที่  
เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน   
มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
เสมอกัน 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผ่าน
การประเมินมาตรฐานสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนด 

1. จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาโดย
พิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบ         
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
เข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเสมอ
กัน ตามบริบทเชิงพ้ืนที่ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรงุ 
พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน
ตามท่ีก าหนด 

3. สร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจดัการศึกษาส าหรบั
ผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษา
พิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ความพร้อม ในการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม 

1. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของ
การจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และ
น ามาใช้อย่างมีประสิทธภิาพ 
2. ส่งเสริม สนับสนนุระบบการจัด
การศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่
บริการชว่งเชื่อมต่อ (Transitional 
Services) หรือการส่งต่อ (Referral) 
เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกนัและที่
สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนิน
ชีวิตในสงัคมได้ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 
3. ส่งเสริม สนับสนนุ ใหส้ถานศึกษาใน
สังกัดมีความพร้อม เพ่ือสามารถการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 
4. การติดตาม ชว่ยเหลือ  และ
สนับสนนุให้สถานศึกษาด าเนินการจัด
การศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนผู้เรียน และ
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกคน และ
สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
และเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

1. จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และ
สถานศึกษาโดยตรง 
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5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษา หน่วยงานทุก
ระดับน า Digital 
Technology มาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมท่ี
สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัย 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี 
Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามี
โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
มีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ี
ใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน 
Digital Literacy แก่ผู้เรียน 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็น
ห้องเรียน Digital 
4. ส่งเสริม สนับสนุน Digital 
Device ส าหรับผู้เรียนทุกระดับอย่าง
เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learning Information 
Technology: DLIT) 
6. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
 

 
นโยบำยที ่5  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ(มาตรา 44) ระดับ
มาตรฐาน 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  
ระดับดีเยี่ยม 
 

1. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการ 
ที่มปีระสิทธิภาพ โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ
บุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
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3. ร้อยละ 85 ของสถานศึกษามีผล
การประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่าน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA: Integrity & Transparency 
Assessment) ระดับสูงมาก 

4. หน่วยงานใช้ระบบการบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการท างานตามหลักการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA: Integrity & 
Transparency Assessment) 
 

2. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและส่งเสริมให้ 
ทุกภาคส่วนของสังคม 
เข้ามามีส่วนร่วมบริหาร 
จัดการศึกษา 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการ
บริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
(Area-based Management) 
2. ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผน
บูรณาการจัดการศึกษา ในระดับ
พ้ืนที่ 
3. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย 
เช่น สหวิทยศึกษา ศูนย์พัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ี
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง 
ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และ มีส่วนร่วม
รับผิดชอบ (Accountability) ในการ
บริหารจัดการศึกษา 
6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 
 

3. ยกระดับการบริหารงาน
ของสถานศึกษาให้มีอิสระ 
น าไปสู่การกระจายอ านาจ 
4 ด้าน  ให้สถานศึกษาเป็น
ศูนย์กลางในการจัด
การศึกษาตามบริบทของ

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
รูปแบบและแนวทางในการบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ขนาดเล็กมีรูปแบบและแนวทางใน
การบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงาน
ของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ทั้ง
ระดับปฏิบัติ และรับการก ากับติดตาม 
2. สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
พ้ืนที่ 3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี

คุณภาพ และมาตรฐาน 
4. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
5. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนที่อยู่ใน
โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้
ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้าน
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเท่านั้น 
3. ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิต
ของชุมชน 
4. สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของ
พ้ืนที่ เช่น โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียน
ร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ 
โรงเรียนคุณธรรม ฯลฯ 
5. น าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการ
ตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
6. สร้างมาตรฐาน และก าหนด
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรยีน
ขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการ 
ที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการ
แบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น 
8. สถานศึกษามีอิสระในการ
บริหารงาน และจัดการเรียนรู้      
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐาน
คุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความ
ต้องการท้องถิ่น น าไปสู่การพัฒนา
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษา หน่วยงานทุก
ระดับน า Digital 
Technology มาใช้ในการ

1. ร้อยละ 100 ชองสถานศึกษา 
มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้
ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
ใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์
ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถ
เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้าน



 

 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               หน้า 95
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารอย่างเป็นระบบ 
น าไปสู่การน าเทคโนโลยี 
Big Data เพ่ือเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูล
ผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูล
สถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ 
ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์
เพ่ือให้สถานศึกษา 
สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามสมรรถนะ 
และความถนัด และ
สามารถวิเคราะห์เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศต่อไป 
 

2. ร้อยละ 100 ชองสถานศึกษา 
มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง
กระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
การเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่
เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง 
สุขภาพและการพัฒนาอาชีพใน
ตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง 
และศักยภาพบุคคลของประเทศ 
น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบาย
และปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 3 
การบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางการ
ด าเนินงาน โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในกรอบวงเงิน
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 7,500,000 บาท เพ่ือจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในงานประจ า
ตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้ข้อมูลงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ที่ได้รับ
จัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นเกณฑ์ในการก าหนดกรอบวงเงิน ดังนี้ 

1. งานประจ าตามความจ าเป็นพื้นฐาน จ านวน 2,993,560 บาท 
2. งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จ านวน 4,506,440 บาท ส าหรับจัดท าโครงการตาม

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ 
วงเงิน 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง   

1 
น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

บูรณาการ
โครงการ
ร่วมกับ 

นโยบายที่ 2 

กลุ่มนิเทศฯ 

2 เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมฯ 

 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 70,000 กลุ่มนิเทศฯ 

2 
พัฒนาผู้เรียนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

109,000 กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

3 
น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

50,000 กลุ่มนิเทศฯ 

4 
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 

50,000 กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

5 พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 54,640 กลุ่มนิเทศฯ 

6 
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ พัฒนา
สมรรถนะและทักษะส าคัญ ผ่านกิจกรรม Active Learning 

100,000 กลุ่มนิเทศฯ 

7 
ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบประมาณ 
2562 

100,000 กลุ่มนิเทศฯ 

8 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 50,000 กลุ่มนิเทศฯ 
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ผู้รับผิดชอบ 

9 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ 
ประจ าปี 2562 

- กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

10 
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย
ในโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

15,000 กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

11 เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 15,000 กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

12 
พัฒนาสถานศึกษาทีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน 

50,000 กลุ่มนิเทศฯ 

13 
พัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

25,000 กลุ่มนิเทศฯ 

14 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
วิชาการ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 

450,000 กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

15 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น - กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

16 
พัฒนาการจัดการศึกษาพ้ืนฐานโดยครอบครัว  
(Home school) ประจ าปี 2562 

5,000 กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

17 
แข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ปี 2561 รอบคัดเลือกระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

4,500 กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

18 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุค 4.0 195,390 กลุ่มส่งเสรมิการศึกษา
ทางไกลฯ 

18 รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 1,343,530  

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 55,000 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

2 
สรรหาบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

77,000 กลุ่มบรหิารงานบคุคล 

3 ส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้น าทางวิชาการ 100,000 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
4 ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 35,700 กลุ่มพัฒนาครูฯ 
5 ปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วย 216,720 กลุ่มพัฒนาครูฯ 
6 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 50,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

7 
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

95,200 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

8 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 158,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ 
9 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 150,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

10 
เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของบุคลากร 
ในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 

150,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ 
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11 
พัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

13,000 กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

12 แข่งขันกีฬาสัมพันธ์บุคลากร สพป.สระบุรี เขต 2 ปี 2562 125,000 กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

13 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพ้ืนที่
ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบออนไลน์(TEPE Online) 

4,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

13 รวมนโยบายที่ 3 1,229,620  

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล  า 
ทางการศึกษา  

1 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

48,000 กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

2 ศูนย์เครือข่าย “ชวนน้องกลับห้องเรียน” - กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

2 รวมนโยบายที่ 4 48,000  

นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

1 
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจงานหลัก 
กลุ่มอ านวยการ 

290,700 กลุ่มอ านวยการ 

2 
จัดหาบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการดูแลท าความสะอาด 
(แม่บ้าน) 

108,000 กลุ่มอ านวยการ 

3 
จัดหาบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ท าหน้าที่พนักงาน 
ขับรถยนตแ์ละให้บริการ 

144,000 กลุ่มอ านวยการ 

4 
พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ 
กลุ่มนโยบายและแผน 

20,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

5 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงาน/กรอกข้อมูลระบบบัญชี
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1) 

25,650 กลุ่มนโยบายและแผน 

6 เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลทั้งระบบ 15,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

7 
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านธุรการ 
กลุ่มนโยบายและแผน 

189,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

8 
ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

19,110 กลุ่มบรหิารงาน
การเงินฯ 

9 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ 62,550 กลุ่มบรหิารงาน
การเงินฯ 

10 
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

567,000 กลุ่มบรหิารงาน
การเงินฯ 
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11 
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านธุรการกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

151,200 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

12 จ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายปฏิบัติหน้าที่นิติกร 90,000 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

13 ส่งเสริม พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 50,000 กลุ่มนิเทศฯ 

14 
ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ
โรงเรียน 

34,080 
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 
15 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

16 
อบรมเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

14,000 
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

17 
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศ
การศึกษา 

70,000 กลุ่มนิเทศฯ 

18 พัฒนาบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 25,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

18 รวมนโยบายที่ 5 1,885,290  

51 รวมทั้งสิ้น 4,506,440  

 
ทั้งนี้   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ขออนุมัติในหลักการจัดสรร

งบประมาณโดยปรับเพ่ิม – ลดเงินงบประมาณ ตามจ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 
โครงการ             น้อมน า “ศาสตร์พระราชา” สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
แผนงาน           พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
บูรณาการโครงการร่วมกับนโยบายที่ 2 
นโยบายที่ 1,2  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง , พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์   เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี  ทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ               นายนนทิศักดิ์  ผาผาย 
ลักษณะของโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาเนินการ        ตุลาคม  2561  ถึง  กันยายน 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 

“ศาสตร์พระราชา” เป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมถึงเรื่อง เอกลักษณ์ไทย เช่น การอ่อนน้อมถ่อมตน                 
การเป็นสุภาพชน ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นคุณงามความดีของคนไทย ที่บรรพชนไทย            
ได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาทรงให้ข้อคิดการประพฤติปฏิบัติตน  อย่าคบคนด้วยฐานะให้คบคนด้วยความดี          
มีมิตรภาพด้วยความรักความผูกพัน และขอให้มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ผู้มีพระคุณ ประเทศชาติ และ
พระมหากษัตริย์ ถ้าทุกคนปฏิบัติตนตามศาสตร์ของพระราชาแล้ว ก็จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ประเทศชาติ            
ก็จะมีแต่คนดี และท าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้               
ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเกิดความสมดุล
และยั่งยืน 

“ศาสตร์พระราชา” จึงเป็นเสมือนองค์ความรู้ที่อยู่คู่แผ่นดินไทย รวมทั้งแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานไว้กว่า 40 ปีที่ผ่านมา เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยน าไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเองและครอบครัว ให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคงในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งล้วนมุ่งให้ประชาชน   
ทุกคนปฏิบัติตนเป็น “คนดี” ทั้งคิดดี พูดดี ท าดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม สุจริต มีวินัย และมีความสามัคคี 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดไป 

เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2                
จึงจัดท าแผนการด าเนินงานตามโครงการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
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2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” สู่การปฏิบัติเพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน  
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา  
 2.3  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการสร้างองค์กรแห่งคุณธรรม ให้ผู้เรียนซึมซับคุณค่า
แห่งคุณธรรมความดี ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  

2.4 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)            

2.5 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่
ผู้เรียน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

2.6 เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” สู่การปฏิบัติเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน    

3. เป้าหมาย 
          3.1 เชิงปริมาณ  

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 
จ านวน 139 โรงเรียน ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” สู่การปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

4. ขั นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” สู่การปฏิบัติในสถาน ศึกษา
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้                                              
- ขับเคลื่อนน้อมน า“ศาสตร์พระราชา” สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  
- ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษา                                                                               
- ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.                                         
- ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
(โครงการโรงเรียนสุจริต)                         
- ขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน  
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   

พฤษภาคม 
2562 

กลุ่มนิเทศฯ 

2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” 
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สิงหาคม 2562 กลุ่มนิเทศฯ 
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5. งบประมาณ 
งบประมาณตามกิจกรรม จ านวน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  โดยขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 

กิจกรรมและค าชี แจงในการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณที่ใช้ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
- นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ โครงการน้อมน า 
“ศาสตร์พระราชา”ฯ 
- ติดตามและประเมินสถานศึกษา จ านวน 19 แห่ง ให้เป็น
สถานศึกษาพอเพียง (เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทาง ของ
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง จ านวน 3 คน) 

- 

10,000 
 

40,000 - 

รวม  (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 50,000 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวชี วัด วิธีการ เคร่ืองมือ 
1 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความ

เข้มแข็งในการน้อมน า “ศาสตร์
พระราชา” สู่การปฏิบัติเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณา
การในการน้อมน า “ศาสตร์
พระราชา” สู่การปฏิบัติเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

- แบบประเมินโครงการการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณา
การในการน้อมน า “ศาสตร์
พระราชา” สู่การปฏิบัติเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2 เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผล
โครงการ น้อมน า “ศาสตร์
พระราชา” สู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

- นิเทศ ติดตามและประเมินผล
โครงการ น้อมน า “ศาสตร์
พระราชา” สู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

- แบบนิเทศติดตามและ
ประเมินผลโครงการ น้อมน า 
“ศาสตร์พระราชา”           
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” สู่การปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน    
2. สถานศึกษาได้รับการนิเทศการด าเนินกิจกรรมโครงการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” สู่การปฏิบัติ

ในสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง    
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โครงการ  เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
บูรณาการโครงการร่วมกับนโยบายท่ี 2 
นโยบายท่ี 1,2   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง , พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์   ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน 
   สังคมได้อย่างมีความสุข 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี  และ นางรุจิกร วุฒิศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง 
ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมือง และ
ความมั่นคงของประเทศ  ประกอบกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง จึงถูกชักจูงให้ใช้สิ่งเสพ
ติดได้ง่าย  

โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม นอกจากให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่นักเรียนแล้วยังต้องมี
หน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์อยู่ เสมอ แต่ในสภาพปัจจุบันปัญหายาเสพติด ซึ่งมาใน
รูปแบบและวิธีการต่าง ๆ แพร่หลายเข้าไปสู่เยาวชนและสถานศึกษาต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นที่จะต้อง       
หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าวมิให้เกิดข้ึนในโรงเรียน 

เพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีความต่อเนื่องและเป็นไปตามนโยบาย
รัฐบาล เป็นการป้องกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้มากขึ้นอย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างทักษะชีวิต ให้
ความรู้เ พ่ือการป้องกันยาเสพติด ควบคู่การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงจัดท าโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนได้รู้จักการน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

 2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะในการด าเนินชีวิตของนักเรียนให้มีภูมิคุมกันที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้นักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด 
  2.4 เพ่ือสุ่มตรวจหาสารเสพติดในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ครูที่ดูแลนักเรียน และเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 120 คน  

3.1.2 ครูที่รับผิดชอบงานยาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 139 โรงเรียน 139 คน  
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจในหลัก คุณธรรม 

จริยธรรมที่ดีงาม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
3.2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ/ครูที่รับผิดชอบงานยาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ 

มีระบบด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุขอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน 
  

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด 
4. ประสานวิทยากร / ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. จัดกิจกรรม 
    5.1 กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน 
         แกนน าโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด  
         จ านวน 100 คน 
    5.2 อบรมผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในสถานศึกษา 
    5.3 ออกสุ่มตรวจหาสารเสพติดนักเรียนในสถานศึกษา 
    5.4 งานวิจัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2561 – 
สิงหาคม 2562 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

กันยายน 2562 
 

นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี 
และ  

นางรุจิกร วุฒิศาสตร์ 

 

5. งบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ             
งบด าเนินงาน จ านวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการ ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย

(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนแกนน าโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในสังกัด  
กิจกรรมที่ 2  อบรมผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 ออกสุ่มตรวจหาสารเสพติดนักเรียนในสถานศึกษา 
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

(ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าน้ ามันรถยนต์ส่วนกลาง) 
 10,000  

 รวม (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน)  10,000  
กิจกรรมที่ 4 งานวิจัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
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ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย

(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์   2,000 
4.2 ค่าจัดท าเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม)  1,500  
4.3 ค่าจัดท ารูปเล่มงานวิจัย  1,500  

 รวม (ห้าพันบาทถ้วน)  3,000 2,000 
 รวมทั งสิ น (หน่ึงหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 15,000 

 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

1. นักเรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิต เข้าใจ              
ในหลักคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม และมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
2.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น         
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด 
ได้รับการตรวจหาสารเสพติด 
3. ครูที่รับผิดชอบงานยาเสพติดสถานศึกษาใน
สังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ มีระบบด ำเนินกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุข
อย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน 

1. แบบสอบถาม 
2. การเข้าร่วมตรวจหา
สารเสพติดของนักเรียน 
3. การรายงาน 
 

 - เอกสารรายงาน 
 - การสังเกต 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนทุกคนได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและ
ห่างไกลยาเสพติด 
 7.2 ครูและนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 7.3 สถำนศึกษำมีระบบด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุขอย่ำงเข้มแข็ง              
และยั่งยืน 
 7.4 นักเรียนมีความตระหนักยั้งคิด ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงและไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
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นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

โครงการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

แผนงาน            พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   

นโยบาย ที่ 2  ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.1   ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือ
การมีงานท า (Career Education) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนนทิศักดิ์ ผาผาย , นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์ , นางศิริรัตน์ คอยเกษม 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 31  กันยายน  2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และ
โลกในศตวรรษที่ 21  กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ด าเนินการ
ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 โดยน าข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มาใช้
ประกอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น และเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรใน
กลุ่มสาระการรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  และเป็นรากส าคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบครอบและถ่ีถ้วน 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  การปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
(Career Education)                                                                                                                                                                    
 การปรับปรุงหลักสูตรยังคงยึดหลักการและโครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช2551 แต่มุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ ค านึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษ   
ที่ 21 เป็นส าคัญโดยปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อน สอดคล้องและ
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เชื่อมโยงกันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้          
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จัดเรียงล าดับความยากง่ายของเนื้อหาในแต่ละ
ระดับชั้นตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัยให้มีความเชื่อมโยงความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ โดยผ่านการปฏิบัติ         
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 น ำนโยบำยดังกล่ำวเป็นแนวทำงในกำรจัด
กำรศึกษำ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “พัฒนำคุณภำพทุนมนุษย์  สู่ระดับสำกลอย่ำงยั่งยืน” และพันธกิจ 
โดยกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  เพ่ือให้กระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ          
ควรสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกันให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งระดับชาติ ท้องถิ่น และสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติได้จริงอย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ โดยจัดท ำโครงกำร กำรพัฒนำหลักสูตรนี้ขึ้น โดยมี 1) กิจกรรม 
ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  2) กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ และ 3) กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลหรือแผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ ความเข้าใจ และมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ 
2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารและครูสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด                 

สู่การปฏิบัติได้ตามบริบทของโรงเรียน 
  2.3 พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ Active Learning 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ผู้บริหารและครูในสังกัด ร้อยละ 100  มีความรู้ ความเข้าใจ และมีกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ 

3.1.2 ผู้บริหารและครูสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้ Active Learning  
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติได้ตามบริบทของโรงเรียน 
 

         3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู้บริหารและครูมีความรู้ ความเข้าใจ และมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ 
3.2.2 ผู้บริหารและครูสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้ Active Learning 

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติได้ตามบริบทของโรงเรียน 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1) กิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการ
พัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

1 ต.ค.61 - 31
ก.ย.62 

นางศิริรัตน์   
คอยเกษม 



 

 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               หน้า 108
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยน
การจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ
บริบทของพื้นที่ 

1 ต.ค.61 - 31
ก.ย.62 

นางนิภาภรณ์   
สุทธสิงห์ 

        3) กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

1 ต.ค.61 - 31
ก.ย.62 

นายนนทิศักดิ์   
ผาผาย 

5. งบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
งบด าเนินงาน  จ านวน  70,000 บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 
ดังนี้ 

 รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
 

กิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการ
พัฒนา ทั ง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
- จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ” ( จ านวน 1 วัน ) 
- นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

25,000 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 รวม  25,000 (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
2 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยน

การจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียนและบริบทของพื นที่ 
- จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา พุทธศักราช 2561  สู่การปฏิบัติ”    
(จ านวน 2 วัน) 
-  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

30,000 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 รวม  30,000 (สามหมื่นบาทถ้วน) 
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 รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3  กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
    จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าหลักสูตรจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว พุทธศักราช 2560  สู่การ
ปฏิบัติ” (จ านวน 1 วัน) 
- นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
สู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

 
 
 
 

 
 
 

15,000 

 
 
 

 รวม 15,000 ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) 

 รวมทั งสิ น 70,000 ( เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน ) 

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
- ร้อยละ 100 สถานศึกษาใช้หลักสูตร       
ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน 
- ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย  
มีมาตรฐานการเรียนรู้ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตร
การศึกษาพิเศษ 
- ร้อยละของระบบการนิเทศภายในมี
ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา 

- กำรส ำรวจ 
 
- กำรประเมิน 
 
 
 
- กำรประเมิน 
 

- แบบตรวจสอบหลักสูตร
สถำนศึกษำ 
- แบบนิเทศ  ติดตำม และ
ประเมินผลกำรใช้หลักสูตร
สถำนศึกษำ 
 
- แบบประเมิน 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
 7.2 ครูผู้สอนปฐมวัย จ านวน 139  คน  มีความเข้าใจกรอบการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน  
 7.3 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 139 คน ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ บริหารหลักสูตร
สถานศึกษา โดยกระบวนการนิเทศภายใน 
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โครงการ                 พัฒนาผู้เรียน และการจัดกิจกรรมลูกเสือ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
แผนงาน          พ้ืนฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายท่ี 2      พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ

ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข            
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี   และนางการะเกต  นิยมธรรม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินการ               พฤศจิกายน 2561 – ตุลาคม 2562 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล 
                 ตามนโยบายรัฐบาล ได้มีการก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมหลัก                   
12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการในด้านการศึกษาเน้นที่การปลูกฝัง   
เด็กและเยาวชนในทุกระดับให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนและสามารถน ามาใช้เป็นหลักใจหรือหลักคิด หลักการท างานและ
หลักปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน จนกระทั่งมีอุปนิสัย เพ่ือให้สามารถรักษาสมดุลในการด ารงชีวิต และพร้อมรับ             
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดวัน ได้อย่างมีสติ ตลอดจนใช้ปัญญาความรู้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
และส่วนรวมทั้งในปัจจุบันและอนาคต และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการผลิตคนดีสู่สังคม 

                 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี  มีความ
รับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าและปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ที่พึงประสงค์  ดังนั้นเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาผู้เรียน และการจัดกิจกรรมลูกเสือ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ข้ึน  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนสถานศึกษาในสังกัดที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 2.2 เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.6 และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

3. เป้าหมาย 
           3.1 เชิงปริมาณ 
              3.1.1 กิจกรรมที่ 1 วันวชิราวุธ   

     - โรงเรียนในสังกัด 139 โรงเรียน และส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 
                 3.1.2 กิจกรรมที่ 2 งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ                                                                      
                          - ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  
และผู้ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือ จ านวน 150 คน  
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                3.1.3 กิจกรรมที่ 3  วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ   
     - ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนในสังกัด จ านวน 600 คน  

  3.2 เชิงคุณภาพ 
                  3.2.1 กิจกรรมที่ 1 
       - ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  6  
                3.2.2 กิจกรรมที่ 2 
       - ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่ เข้าร่วมงานชุมนุมได้รับการพัฒนาความรู้  และทักษะ                         
ในกระบวนการลูกเสือมีประสบการณ์ด้านลูกเสือเพ่ิมข้ึนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนกิจกรรมลูกเสือ และปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
                3.2.3 กิจกรรมที่ 3 
        - ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้แสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จ               
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 

 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 วันวชิราวุธ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต                  
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(25 พฤศจิกายน) 
- แจ้งโรงเรียนในสังกัด 139 โรงเรียน จัดกิจกรรม                          
วางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ร.6 
- สพป.สระบุรี เขต 2 วางพวงมาลาและถวายราชสดุดี 
ร. 6 
 

ตุลาคม 2561- 
พฤศจิกายน 2561 

 

นางธัญพร  
     สมบูรณ์ศักดิ์ศรี 
และนางการะเกต  
     นิยมธรรม 
 

กิจกรรมที่ 2  ชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สังกัด                     
สพป.สระบุรี เขต 2 จ านวน 150 คน (ผบ.ลูกเสือ           
และเจ้าหน้าที่) 
- แจ้งโรงเรียนในสังกัด จ านวน 139 โรงเรียน  
จัดส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมฯ  
โรงเรียนละ 1 คน 
  

เมษายน –พฤษภาคม  
2562 

 

นางธัญพร  
     สมบูรณ์ศักดิ์ศรี 
และนางการะเกต  
     นิยมธรรม 
 

กิจกรรมที่ 3  วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  
(1 กรกฎาคม) 
- จัดพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ 
ประจ าปี 2562 ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
และผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 600 คน 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2562 

นางธัญพร  
     สมบูรณ์ศักดิ์ศรี 
และนางการะเกต  
     นิยมธรรม 
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5. งบประมาณ 
 งบประมาณ แผนงาน พ้ืนฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษา 
ภาคบังคับ งบด าเนินงาน 109,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการ ดังนี้  

  

รายการ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 วันวชิราวุธ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว                        
(25 พฤศจิกายน)  

- - 
 

 

- 

รวม - - - 
กิจกรรมที่ 2  ชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สังกัด 
สพป.สระบุรี เขต 2 จ านวน 150 คน (ผบ.ลูกเสือและ
เจ้าหน้าที่) 
1) ค่าอาหารประชุมคณะวิทยากร กรรมการ
ด าเนินงาน จ านวน 10 คน ๆ ละ 150 บาท 
2) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมงาน และคณะกรรมการ จ านวน 150 คน ๆ 
ละ 150 บาท/วัน 2 วัน 
3) ค่าถ่ายเอกสาร และจัดท าคู่มือ อุปกรณ์ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ (150 ชุด ๆ ละ 150 บาท ) 
4) ค่าตอบแทนวิทยากร  
5) ค่าป้ายไวนิล 
6) ค่าเครื่องขยายเสียง+อุปกรณ์ 4 ชุดๆ ละ500 บาท 
7) ค่าวัสดุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 
 

 
 
 

1,500 
 

45,000 
 
 

22,500 
 
 

2,500 
2,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,300 
                 รวม (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 7,200 73,500 3,300 
กิจกรรมที่ 3  วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  
(1 กรกฎาคม) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในพิธีจัดพิธี
ทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ประจ าปี 2562  
1. ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 600 คน  คนละ 25 บาท 
2. จัดท าป้าย ไวนิล  (1,500 บาท) 
3. เช่าเต็นท์ 2 หลัง /800 บาท/หลัง เป็นเงิน 1,600 บาท 
4. ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ 
5. ค่าจ้าเหมารถรับส่งนักเรียนวงดุริยางค์ 
6. ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

15,000 
 

1,500 
1,600 
3,500 
2,000 
1,400 

 

รวม (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  25,000  
รวมทั งสิ น (หน่ึงแสนเก้าพันบาทถ้วน) 109,000 
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6. การติดตามแลละประเมินผล 
ตัวบ่งชี ความส าเร็จ วิธีวัดประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

- ร้อยละ 80 ของลูกเสือ เนตรนารี 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สังกัด สพป.
สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ 
 

ประเมินจาก   
- สอบถาม 
- สังเกต 
- เอกสารายงาน 

- แบบสอบถาม 
- สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    7.1 โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
              7.2 ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ             
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.6 และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
          7.3 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมลูกเสือ เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ    
ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในกระบวนการลูกเสือมีประสบการณ์ด้านลูกเสือเพ่ิมขึ้นสามารถน าความรู้ 
ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ และปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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โครงการ             น้อมน า “ศาสตร์พระราชา” สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
แผนงาน           พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง

 ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี  ทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ               นายนนทิศักดิ์  ผาผาย 
ลักษณะของโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาเนินการ        ตุลาคม  2561  ถึง  กันยายน 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 

“ศาสตร์พระราชา” เป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมถึงเรื่อง เอกลักษณ์ไทย เช่น การอ่อนน้อมถ่อมตน                 
การเป็นสุภาพชน ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นคุณงามความดีของคนไทย ที่บรรพชนไทย            
ได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาทรงให้ข้อคิดการประพฤติปฏิบัติตน  อย่าคบคนด้วยฐานะให้คบคนด้วยความดี          
มีมิตรภาพด้วยความรักความผูกพัน และขอให้มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ผู้มีพระคุณ ประเทศชาติ และ
พระมหากษัตริย์ ถ้าทุกคนปฏิบัติตนตามศาสตร์ของพระราชาแล้ว ก็จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ประเทศชาติ            
ก็จะมีแต่คนดี และท าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้               
ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเกิดความสมดุล
และยั่งยืน 

“ศาสตร์พระราชา” จึงเป็นเสมือนองค์ความรู้ที่อยู่คู่แผ่นดินไทย รวมทั้งแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานไว้กว่า 40 ปีที่ผ่านมา เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยน าไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเองและครอบครัว ให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคงในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งล้วนมุ่งให้ประชาชน   
ทุกคนปฏิบัติตนเป็น “คนดี” ทั้งคิดดี พูดดี ท าดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม สุจริต มีวินัย และมีความสามัคคี 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดไป 

เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2                
จึงจัดท าแผนการด าเนินงานตามโครงการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” สู่การปฏิบัติเพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน  
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา  
 2.3  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการสร้างองค์กรแห่งคุณธรรม ให้ผู้เรียนซึมซับคุณค่า
แห่งคุณธรรมความดี ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  
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2.4 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)            

2.5 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่
ผู้เรียน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

2.6 เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” สู่การปฏิบัติเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน    

3. เป้าหมาย 
          3.1 เชงิปริมาณ  

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 
จ านวน 139 โรงเรียน ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” สู่การปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

4. ขั นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” สู่การปฏิบัติในสถาน ศึกษา
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้                                              
- ขับเคลื่อนน้อมน า“ศาสตร์พระราชา” สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  
- ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษา                                                                               
- ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.                                         
- ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
(โครงการโรงเรียนสุจริต)                         
- ขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน  
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   

พฤษภาคม 
2562 

กลุ่มนิเทศฯ 

2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” 
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สิงหาคม 2562 กลุ่มนิเทศฯ 

 
5. งบประมาณ 
งบประมาณตามกิจกรรม จ านวน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  โดยขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

กิจกรรมและค าชี แจงในการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณที่ใช้ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
- นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ โครงการน้อมน า 
“ศาสตร์พระราชา”ฯ 

- 
10,000 

 - 
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กิจกรรมและค าชี แจงในการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณที่ใช้ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
- ติดตามและประเมินสถานศึกษา จ านวน 19 แห่ง ให้เป็น
สถานศึกษาพอเพียง (เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทาง ของ
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง จ านวน 3 คน) 

40,000 

รวม  (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 50,000 

6. การประเมินผล 
ที ่ ตัวชี วัด วิธีการ เคร่ืองมือ 
1 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความ

เข้มแข็งในการน้อมน า “ศาสตร์
พระราชา” สู่การปฏิบัติเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณา
การในการน้อมน า “ศาสตร์
พระราชา” สู่การปฏิบัติเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

- แบบประเมินโครงการการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณา
การในการน้อมน า “ศาสตร์
พระราชา” สู่การปฏิบัติเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2 เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผล
โครงการ น้อมน า “ศาสตร์
พระราชา” สู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

- นิเทศ ติดตามและประเมินผล
โครงการ น้อมน า “ศาสตร์
พระราชา” สู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา          เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

- แบบนิเทศติดตามและ
ประเมินผลโครงการ น้อมน า 
“ศาสตร์พระราชา”           
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” สู่การปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน    
2. สถานศึกษาได้รับการนิเทศการด าเนินกิจกรรมโครงการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” สู่การปฏิบัติ

ในสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง    
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โครงการ คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

นโยบาย ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี  ทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกรกนก  ชุ่มใจศรี 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 

ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม – สิงหาคม 2562 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดจัดกิจกรรมโครงการต้นแบบสหกรณ์                        

ในโรงเรียนและคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่นต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
สหกรณ์ในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมทักษะทางด้านอาชีพอย่างหลากหลายให้กับนักเรียนการท างาน
อย่างเป็นระบบ เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง รู้จักช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ปลูกฝังให้นักเรียนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีนิสัยรักการออมรวมถึงโรงเรียนที่มีการ
จัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนอยู่แล้ว สามารถปรับปรุงรูปแบบการท างานตามหลักของสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป  

               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  เล็งเห็นความส าคัญการสนับสนุนให้
โรงเรียนจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน จึงจัดท าโครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน                             
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ และได้รับคัดการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ 
2.2 เพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้รับคัดเลือก                      

เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ระดับประเทศ 
2.3 เพ่ือให้โรงเรียนฝึกและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีวินัยในการใช้จ่ายเงิน เมื่อเติบโต                

เป็นผู้ใหญ่ 
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3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 โรงเรียนในสังกัดได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศ ประจ าปี 2562 
อย่างน้อย 1 โรงเรียน 

3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับคัดเลือกเป็นส านักงาน                         
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกและส่งส่งเสริมนักเรียน

ให้มีนิสัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ืออาทรต่อกัน  มีความขยัน  มีความซื้อสัตย์ รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม           
มีวินัยในการใช้จ่ายเงิน เกิดการเรียนรู้และน าไปใช้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 น าผลการคัดเลือกรายงาน                    
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” 
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าโครงการ เสนอ และขออนุมัติ มีนาคม 2562 ว่าที่ ร.ต. ศุภกฤต  ตรีมงคล 
นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี 
นางกรกนก  ชุ่มใจศรี 

2. แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 

มีนาคม 2562 ว่าที่ ร.ต. ศุภกฤต  ตรีมงคล 
นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี 
นางกรกนก  ชุ่มใจศรี 

3. ประชุมชี้แจงคณะท างาน มีนาคม 2562 ว่าที่ ร.ต. ศุภกฤต  ตรีมงคล 
นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี 
นางกรกนก  ชุ่มใจศรี 

4. ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
    สมัครเข้าร่วมโครงการ 

มกราคม 2562 นางกรกนก  ชุ่มใจศรี 

5. คณะกรรมการนิเทศและประเมินผล 
    การด าเนินงานของโรงเรียน และ 
    คัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมคัดเลือก 
    ระดับประเทศ 

มกราคม – มีนาคม 2562 คณะกรรมการฯ 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
    สมัครเข้าร่วมโครงการคัดเลือก 
    เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรม 
    สหกรณ์โรงเรียนดีเด่น 
    ระดับประเทศ 

มกราคม – มีนาคม 2562 ว่าที่ ร.ต. ศุภกฤต  ตรีมงคล 
นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี 
นางกรกนก  ชุ่มใจศรี 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

7.  เตรียมรับการประเมินจาก 
     คณะกรรมการ สพฐ. 

กรกฎาคม 2562 คณะท างาน 

8. สรุป ประเมินผล และรายงาน 
(จัดท าเล่มรายงาน) 

กรกฎาคม – สิงหาคม  2562 นางกรกนก  ชุ่มใจศรี 

 
5. งบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
งบด าเนินงาน จ านวน 50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน)โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 
ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 กิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ    
1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะคณะกรรมการประเมินโรงเรียน 

(5 คน X 120 บาท X 3 วัน) 
1,800   

2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  2,000  
 กิจกรรมรับการประเมินส านักงานต้นแบบ สพฐ.    
1 ค่าใช้จ่ายส าหรับโรงเรียนจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

ในวันที่ สพป.สระบุรี เขต 2 รับการประเมินจาก สพฐ. 
(5 โรงเรียน X 3,000 บาท) 

15,000   

2 ค่าอาหารกลางวัน 
- โรงเรียน(5 โรงเรียน X 50 คนX 90 บาท) 
- คณะท างาน (50คน X 90 บาท)  

 9,000  

3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- โรงเรียน(5 โรงเรียน X 50 คนX 60 บาท) 
- คณะท างาน (50คน X 60 บาท) 

 6,000  

4 ค่าจ้างท าฟิวเจอร์บอร์ด (1,500 บาท X 5 อัน)   7,500 
5 ค่าถ่ายเอกสาร ท าเอกสารประเมิน สรุปผลและรายงาน   1,000  
6 ค่าวัสดุ   7,700 

รวม 16,800 18,000 15,200 
รวมทั งสิ น 50,000 
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6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                         

- การรายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

- แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

2. โรงเรียนในสังกัดได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ
สหกรณ์โรงเรียนดีเด่น  

- เกณฑ์การประเมิน 
 

- เกณฑ์การประเมิน 
 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
ได้รับการคัดเลือกเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สนับสนุน
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ระดับประเทศ และน าผล
รายงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา”  
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

- เอกสารรายงาน 
- แบบสังเกต 

- เกณฑ์การประเมิน 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกและส่งส่งเสริมนักเรียนให้มี

นิสัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้ออาทรต่อกัน  มีความขยัน  มีความซื้อสัตย์ รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีวินัยใน
การใช้จ่ายเงิน เกิดการเรียนรู้และน าไปใช้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
 7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 น าผลการคัดเลือกรายงาน ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
แผนงาน            พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
นโยบาย ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ    
                               ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิริรัตน์  คอยเกษม 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30  กันยายน 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี บริบูรณ์อย่างเป็นองค์รวมบนพ้ืนฐาน             

การอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ พัฒนาการของเด็กแต่ละคน ให้เต็ม                
ตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรักความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของ
ทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ การจัดการศึกษาปฐมวัยมีส่วนส าคัญในการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม 
ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และสมดุลครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับการท างานของสมอง และเสริมสร้างทักษะการคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิตในอนาคต การอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยการสร้างวินัยเชิงบวกรวมทั้งการให้การศึกษาที่มีคุณภาพด้วยสื่อ
เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือช่วยให้เด็กมีพัฒนาการ และเกิดการเรียนรู้
ตามจุดหมายของหลักสูตรด้วยการประเมินสภาพจริงที่สะท้อนถึงพัฒนาการ และการเรียนรู้ที่แท้จริงของเด็ก
ซึ่งครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาเด็ก ให้มีคุณภาพภายใต้บริบทของ
สังคมวัฒนธรรมและความเป็นไทยกับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้
เด็กปฐมวัย ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด มอนเทสซอริ กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิด
ไฮสโคป กิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมบูรณำกำรสะเต็มศึกษำปฐมวัย  กิจกรรมผ่ำน
กำรเล่นสนำมเด็กเล่นตำมหลักกำรพัฒนำสมอง BBL : “เล่นตำมรอยพระยุคลบำท” กำรใช้สื่อ ๖๐ พรรษำ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ เพ่ือให้เด็กมีพัฒนำกำร ทางด้าน ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา และ
พร้อมเข้าสู่การเรียน  ในระดับที่สูงขึ้น  ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
ตระหนักถึงความส าคัญ โดยให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้าน ร่างกาย อารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา
อย่างเต็ม ตามศักยภาพ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ โดยก าหนดหลักการ คุณภาพ ขอบข่ายของการ
จัดการเรียนรู้ และกลไกที่จะก ากับดูแล ส่งเสริมอย่างใกล้ชิด สนับสนุน ส่งเสริมบทบาทให้ครูปฐมวัย ได้รับการ
พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัย สามารถจัดประสบการณ์สอดคล้องตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ คุณลักษณะ
ที่ประสงค์ ประสบการณ์ส าคัญนั้น 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในแนวทางการปฏิบัติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
จึงจัดท าแผนการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ประจ าปี งบประมาณ 2562 
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2. วัตถุประสงค์ 
        2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูปฐมวัยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการ            
ทางด้าน ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา  

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูปฐมวัยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนระดับปฐมวัย พร้อมเข้าสู่          
การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ 

                3.1.1 ครูปฐมวัยร้อยละ 100 ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนระดับปฐมวัย         
มีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา  

        3.1.2. ครูปฐมวัยร้อยละ 100 ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนระดับปฐมวัย            
พร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ครูปฐมวัยสำมำรถกำรจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้าน 
ร่างกาย อารมณ-์จิตใจ สังคม สติปัญญา 

3.2.2 ครูปฐมวัยสำมำรรถกำรจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยพร้อมเข้าสู่การเรียน       
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม พัฒนำครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวคิด มอนเทสซอริ 
- กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิดไฮสโคป  
- บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยฯ 
- บูรณำกำรสะเต็มศึกษำปฐมวัย 
- สนำมเด็กเล่นตำมหลักกำรพัฒนำสมอง BBL : “เล่นตำม
รอยพระยุคลบำท” 
- สื่อ ๖๐ พรรษำสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

1 ตุลาคม 2561 – 
30  กันยายน 2562 

นางศิริรัตน์ คอยเกษม 

กิจกรรม คำรำวำนพ่อแม่ผู้ปกครอง 
1 ตุลาคม 2561 – 
30  กันยายน 2562 

นางศิริรัตน์ คอยเกษม 

กิจกรรม กิจกรรมคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

1 ตุลาคม 2561 – 
30  กันยายน 2562 

นางศิริรัตน์ คอยเกษม 

กิจกรรม นิเทศติดตำม และประเมินผล 1 ตุลาคม 2561 – 
30  กันยายน 2562 

นางศิริรัตน์ คอยเกษม
และคณะ 
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5. งบประมาณ 
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
งบด าเนินงาน  จ านวน  54,640 บาท (ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณโครงการ ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรม พัฒนำครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวคิด มอนเทสซอริ 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30X2มื้อX30คนX2วัน 
   - ค่าอาหาร 90x30คนx2วนั 
   - ค่าวิทยากร 1,200x6คนx2วัน 
   - ค่าน้ ามัน 200x4คนx2วัน 
   - ค่าเอกสาร ชุดละ 30x30 
   - ค่าวัสดุฝึก 

 
 
 
 

14,400 

 
 

3,600 
5,400 

 
1,600 

 
 

 
 
 
 
 

 
900 

4,000 
 รวม 14,400 10,600 4,900 
  29,900 
 - สนำมเด็กเล่นตำมหลักกำรพัฒนำสมอง BBL : “เล่น

ตำมรอยพระยุคลบำท” 15  โรงเรียน ร้อยละ 10 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30X2X15คนX2วัน 
   - ค่าอาหาร 90x15คนx2วนั 
   - ค่าวิทยากร 1,200x6คนx2วัน 
   - ค่าเอกสาร ชุดละ 20x15 
   - ค่าวัสดุฝึก  

 
 
 
 

14,400 
 
 

 
 

1,800 
2,700 

 

 
 
 
 
 

840 
5,000 

 รวม 14,400 4,500 5,840 
  24,740 
    - กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิดไฮสโคป  

   - บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยฯ 
   - บูรณำกำรสะเตม็ศึกษำปฐมวัย 
   - สื่อ ๖๐ พรรษำสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
   - กิจกรรมคำรำวำนพ่อแม่ผู้ปกครอง 
   - กิจกรรม กิจกรรมคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัยสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 กิจกรรม นิเทศติดตำม และประเมินผล - - - 
     
 รวมทั้งสิ้น 54,640 
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6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. เชิงปริมาณ  
1. ครูปฐมวัยร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้
ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการ
ทางด้าน ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม 
สติปัญญา  
2. ครูปฐมวัยร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้
ผู้เรียนระดับปฐมวัยพร้อมเข้าสู่การ
เรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
2. เชิงคุณภาพ 
1. ครูปฐมวัยสำมำรถกำรจัดการเรียน
การสอน ให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยมี
พัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคม สติปัญญา 

2. ครูปฐมวัยสำมำรรถกำรจัดการเรียน
การสอน ให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยพร้อม
เข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
 

 
- นิเทศ ติดตำม กำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนใน
ชั้นเรียน 
- ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
- สร้ำงขวัญก ำลังใจในกำร
ด ำเนินกิจกรรม 
 

 
- แบบนิเทศ ติดตำม กำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
-กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
แนวคิดมอนเทสซอริ 
- กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำม
แนวคิดไฮสโคป  
- บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยฯ 
- บูรณำกำรสะเต็มศึกษำปฐมวัย 
- สนำมเด็กเล่นตำมหลักกำร
พัฒนำสมอง BBL : “เล่นตำม
รอยพระยุคลบำท” 
- สื่อ 60 พรรษำสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 

 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        7.1 ผู้เรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา  

7.2 ผู้เรียนระดับปฐมวัย พร้อมเข้าสู่การเรียน ในระดับท่ีสูงขึ้น 
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โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะและทักษะส าคัญ      
ผ่านกิจกรรม Active Learning 

แผนงาน            พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
นโยบาย ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ    
                               ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางส าเริง  ถาวรทรัพย์ นางปาจรีย์ สังวงข์ษา นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์  
                               นายอนุรักษ์ ระย้าและนางสาวสุชาดา ทองอยู่ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30  กันยายน 2562 

1. หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตระหนักถึงภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนาประชากรของชาติให้เป็น      
“คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและศีลธรรมและสุข
ภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน และพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาถิ่น มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” การสร้างนิสัยรักการอ่าน
ให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องส าคัญเพราะการอ่านเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาหาความรู้ควบคู่กับ
ทักษะอ่ืนการอ่านเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม การอ่านท าให้
เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญาความรู้ความสามารถพฤติกรรมและค่านิยมต่างๆรวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลง
การด าเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความส าคัญต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง                  
แนวทางการจัดการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆเช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ รวมเข้าด้วยกัน  STEM ศึกษาและ
บูรณาการ เพ่ือสร้างนวัตกร ทุกโรงเรียนในสังกัด 
 ดังนั้นเพ่ือสนองนโยบายการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะความสามารถและทักษะ             
ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่           
ชั้นเรียน ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ตลอดจนเรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรม Active Learning จึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะและทักษะส าคัญ ผ่านกิจกรรม 
Active Learning สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่  21   
ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม(Learning and Innovation Skills) ประจ าปีงบประมาณ ปี 2562  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับ

ศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 
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2.2 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้
ได้มาตรฐาน 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ 

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  5 กิจกรรม ที่สอดคล้องในศตวรรษ             
ที่ 21 แก่ครูทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 139 โรงเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการน าเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องในศตวรรษ

ที่ 21 สู่การปฏิบัติกิจกรรม ด้านพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย เสริมสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) และทักษะด้าน Digital 
Literacy  ทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 139 โรงเรียน 

3.2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการน าเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21
สู่การปฏิบัติกิจกรรม ด้านพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  กิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ เสริมสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์(Mathematical Literacy) และทักษะ
ด้าน Digital Literacy ทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 139 โรงเรียน 

3.2.3 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการน าเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 
สู่การปฏิบัติกิจกรรม ด้านพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  กิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ เสริมสร้างทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3  และทักษะด้าน Digital Literacy  
ทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 139 โรงเรียน 

3.2.4 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการน าเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 
สู่การปฏิบัติกิจกรรม ด้านพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนรู้ STEM ศึกษาและบูรณาการ เพ่ือสร้างนวัตกร ทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 139 โรงเรียน 

3.2.5 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการน าเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 
สู่การปฏิบัติกจิกรรม ด้านพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 
5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) โรงเรียนในสังกัด  

3.2.6 โรงเรียนมีผลงานและนวัตกรรมน าเสนอต่อสาธารณชนได้ อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 เรื่อง 
3.2.7 สพป.สระบุรี เขต 2 มีผลงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ประสบ

ความส าเร็จตามภารกิจ แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเป็นแบบอย่างได้    

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะท างาน 
3. ด าเนินโครงการ โดยประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้ 
   3.1 กิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
เสริมสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) และทักษะด้าน Digital Literacy   

พ.ย.2561 
มี.ค.2562 
 
พ.ย.2561 - 
ก.ย.2562 

คณะท างาน 
คณะท างาน 
 
นางส าเริง ถาวรทรัพย์ 
และคณะ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

   3.2 กิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
เสริมสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
(Mathematical Literacy) และทักษะด้าน Digital Literacy 
   3.3  กิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ เสริมสร้างทักษะสื่อสารอังกฤษ และ
สื่อสารภาษาท่ี 3  และทักษะด้าน Digital Literacy  
   3.4 กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนรู้ STEM ศึกษาและบูรณาการ เพื่อสร้างนวัตกร 
   3.5 กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 
ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 

พ.ย.2561 - 
ก.ย.2562 
 
พ.ย.2561 - 
ก.ย.2562 
 
พ.ย.2561 - 
ก.ย.2562 
พ.ย.2561 - 
ก.ย.2562 

นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์ 
และคณะ 
 
นางปาจรีย์ สังข์วงษา 
และคณะ 
 
นายอนุรักษ์ ระย้า และ
นางสาวสุชาดา ทองอยู่ 
นางส าเริง ถาวรทรัพย์ 
และคณะ 

5. งบประมาณ 
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
งบด าเนินงาน จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการที่จัดจริงโดยมีรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 3.1 กิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
เสริมสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) และทักษะด้าน Digital Literacy   
จัดอบรมครู/ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรู้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 139 คน ๆ ละ 1 มื้อ  
  มื้อละ 30 บาท   
- ค่าอาหารกลางวัน 139 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 90 บาท   
- ค่าวัสดุ 

 
 

 
 

 
 
 
 

4,170 
 

12,510 

 
 
 
 
 
 
 

3,320 
 รวม 20,000 
2 3.2 กิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  

เสริมสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) และทักษะด้าน Digital  
Literacy จัดอบรมครู/ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรู้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 139 คน ๆ ละ 1 มื้อ  
  มื้อละ 30 บาท   
- ค่าอาหารกลางวัน 139 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 90 บาท   
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

4,170 
 

12,510 
 

 
 
 

 
 
 

 
3,320 

 รวม 20,000 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3 3.3 กิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ เสริมสร้างทักษะสื่อสารอังกฤษ และ
สื่อสารภาษาท่ี 3  และทักษะด้าน Digital Literacy  
จัดอบรมครู/ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรู้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 139 คนๆ ละ 1 มื้อ  
  มื้อละ 30 บาท   
- ค่าอาหารกลางวัน 139 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 90 บาท   
- ค่าวัสดุ 

  
 

 
 

4,170 
 

12,510 
 

 
 
 

 
 
 

 
3,320 

 รวม 20,000 
4 3.4 กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาท่ีมีการจัดการ

เรียนรู้ STEM ศึกษาและบูรณาการ เพื่อสร้างนวัตกร 
จัดอบรมครู/ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรู้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 139 คน ๆ ละ 1 มื้อ  
  มื้อละ 30 บาท   
- ค่าอาหารกลางวัน 139 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 90 บาท   
- ค่าวัสดุ 

  
 

 
4,170 

 
12,510 

 
 

 
 
 

 
3,320 

 รวม 20,000 
5 3.5 กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ   

5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)  
จัดอบรมครู/ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรู้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 139 คน ๆ ละ 1 มื้อ  
  มื้อละ 30 บาท   
- ค่าอาหารกลางวัน 139 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 90 บาท   
- ค่าวัสดุ 

  
 

 
4,170 

 
12,510 

 

 
 

 
 
 

 
3,320 

 รวม 20,000 
 รวมทั้งสิ้น 100,000 

 
6. การติดตามและประเมินผล  

ตัวบ่งชี สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

ด้านผู้เรียน 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียน

ได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการ
อ่าน 

 
นิเทศ ติดตาม การวิเคราะห์ผล 
- การประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) 

 
- แบบนิเทศ ติดตาม  
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
- แบบนิเทศ ติดตาม 
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ตัวบ่งชี สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด 

วิเคราะห์ 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการ

ประเมิน 
4. สมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง

การอ่าน (Reading Literacy) 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการ

ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการ
รู้เรื่องคณิตศาสตร์(Mathematical 
Literacy) 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการ
รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy)  

7. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสาร
อังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน 
Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และ
ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 

ด้านสถานศึกษา 
1. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้

ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะ
ของ STEM ศึกษา 

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการ
เรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน 
หรือบันได 5 ขั้น (IS: 
Independent Study) 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการ
เรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ี

- การประเมินการปฏิบัติ 
(performance assessment) 
- การใช้แฟ้มสะสมผลงาน 
(portfolio) 
- การประเมินโดยใช้ศูนย์การ
ประเมิน (assessment 
centers) และก าหนดแนวทาง 
การพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ 
 
 

การวิเคราะห์แฟ้มสะสมงาน  
- แบบนิเทศ ติดตาม 
การประเมินคุณภาพ
แบบทดสอบ 
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ตัวบ่งชี สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 สถานศึกษาด าเนินการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ 

7.2 สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่มีมาตรฐาน 
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โครงการ   ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีงบประมาณ 2562 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
นโยบาย ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ    
                               ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเอ้ืออารี  ท้วมเสม และ คณะ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30  กันยายน 2562 
 

1.   หลักการและเหตุผล  
    ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการ

ส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน จึงตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยก าหนดเป้าหมายให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษา
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ซึ่งการที่จะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น  สถานศึกษา
จ าเป็นต้องพัฒนาการศึกษาอย่างตลอดแนว ทั้งในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการ ตลอดจนการวัดและประเมินผล  
             ในปัจจุบัน  พบว่าครูบางส่วนสอนโดยไม่ยึดมาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่สอนตามเนื้อหา รวมทั้งวัดและประเมินผล โดยใช้แบบทดสอบ
เลือกตอบที่วัดเพียงระดับความรู้ ความจ า นักเรียนไม่ได้พัฒนาทักษะการคิด อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่ไม่มีคุณภาพ 
ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย ผลการทดสอบระดับชาติ(NT/O-NET) อยู่ในระดับที่
ไม่น่าพึงพอใจ กล่าวคือ ต่ ากว่าร้อยละ 50 ด้วยเหตุดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอน และส่งเสริมการใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสม อันจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน กอร์ปกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานสอดคล้องกันทุกระดับ จึงจัดท าโครงการส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2561 

3. เป้าหมาย 
3.1 นักเรียน ทุกคน ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ

ระดับชาติ (O-NET) ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา มีสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัย   

ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

4. วิธีด าเนินการ/ ขั นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งตั้งคณะท างานและประชุมหารือเพ่ือก าหนด

กรอบแนวทางการด าเนินโครงการยกระดับ
ตุลาคม 2561 รอง ผอ.สพป.สบ 2 

น.ส.เอ้ืออารี ท้วมเสม 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคัดเลือกโรงเรียน
เพ่ือส่งเสริมพัฒนา 

2. ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ธันวาคม 2561 รอง ผอ.สพป.สบ 2 
น.ส.เอ้ืออารี ท้วมเสม 

3. ด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนา 

กรกฏาคม 2562 น.ส.เอ้ืออารี ท้วมเสม 

4.  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

กรกฏาคม-สิงหาคม 
2562 

คณะกรรมการนิเทศ 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานการพัฒนาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและ
การด าเนินงานในภาพรวมเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร 

ตุลาคม 2562 คณะกรรมการนิเทศ 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณตามแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จ านวนเงิน 100,000 บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)   ขอถัวจ่ายทุกรายการ  รายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการ
สอน ในยุค 4.0 ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
 - โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  10 โรงเรียน 

   
 
 

100,000 
 รวม   100,000 

 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมข้ึน 
 2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร คร ูและ
ศึกษานิเทศก์มีสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย   
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. การทดสอบ O-NET 
ปีการศึกษา 2562 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 

1 รายงานผลการทดสอบ 
O-NET ประจ าปีการศึกษา 
2562 
2. แบบประเมินนวัตกรรม 
และรายงานผลการนิเทศ 
ติดตาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) ทุกวิชาเพ่ิมข้ึน 
7.2 ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ มี สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่ทันสมัย ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
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โครงการ  การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
แผนงาน            พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
นโยบาย ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ    
                               ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปาจรีย์  สังข์วงษา และ นายอนุรักษ์  ระย้า 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจส าคัญที่สุดของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีบทบาทหน้าที่หลักในการสนับสนุน ส่งเสริมและอ านวยการให้โรงเรียน
ได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ เป้าหมาย และมาตรฐานของหลักสูตร ให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลและทุกคน  สภาพความเป็นจริงของการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังจัดการเรียนรู้ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ครูขาดประสบการณ์ข้อสอบตามแบบ สทศ. ผู้เรียนขาดทักษะในการท า
แบบทดสอบของ สทศ. ผู้เรียนอยู่ในสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ในครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ครู
มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือ
ส่งเสริมกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนไม่เพียงพอ ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวิเคราะห์และประเมินผลเพ่ือน าปัญหาที่พบไปสู่การแก้ไข ขาดการประสานความ
ร่วมมือกันของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การทบทวนบทเรียน รวมทั้ง
ทักษะในการอ่าน การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ค่อนข้างต่ าและมีปัญหาในการอ่านออก เขียนไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
 การทดสอบทางการจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลที่ได้จากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เรียนที่ เกิดจากการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรในปัจจุบันประกอบด้วยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ท าการ
ทดสอบผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ซึ่งจัดสอบโดยสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ท าการทดสอบผู้ เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจัดสอบโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT) ของผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Program for International Student 
Assessment หรือ PISA) ที่ทดสอบตัวแทนผู้เรียนที่มีอายุ 15 ปี จากผลการศึกษาแนวโน้มของผลการทดสอบ
ทางการศึ กษาระดับชาติ ขั้ น พ้ื นฐ าน  ( Ordinary National Education Test : O-NET) ในระดั บชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2561 พบว่า คะแนนเฉลี่ยใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับการทดสอบความสามารถขั้นพ้ืนฐานของผู้ เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในเรื่องความสามารถด้านภาษา (Literacy) และ

http://www.oecd.org/pisa/
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ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ซึ่งข้อมูลสารสนเทศนี้ สะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมในการยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่สถานศึกษาและหน่วยงานในส่วนกลางด าเนินการที่ผ่านมายังไม่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างแท้จริง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้ตรงตามจุดที่ต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันด าเนินกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนใน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(NT/O-NET) ในปีการศึกษาที่ผ่านมาและการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2) การสื่อสารสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 3) การจัดการเรียนการสอน
และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่สอดรับกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) 4) การ
จัดท าระบบส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) 
RT และ PISA 5)การนิเทศ ติดตามการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จาก
กิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
2.2 เพ่ือพัฒนาให้สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่มีมาตรฐาน 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

3.1.2 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการพัฒนาให้มีระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่มีมาตรฐาน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและมีระบบการประเมิน

คุณภาพผู้เรียนที่มีมาตรฐาน 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดปีการศึกษา 
นางปาจรีย์ สังข์วงษา 
และคณะ 

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและการจัดการสอบ NT พ.ค.61 – เม.ย.62 
นางปาจรีย์ สังข์วงษา 
และคณะ 

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและการจัดการสอบ RT ตลอดปีการศึกษา 
นางปาจรีย์ สังข์วงษา 
และคณะ 

การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและ
ก าหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
ในการทดสอบระดับชาติ และการจัดสอบ O-NET 

มิ.ย.61 – เม.ย.62 
นางปาจรีย์ สังข์วงษา 
และคณะ 

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางการประเมิน PISA 

ตลอดปกีารศึกษา 
นางปาจรีย์ สังข์วงษา 
และคณะ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุปผลและรายงานผล 
การด าเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ก.ย.62 
นางปาจรีย์ สังข์วงษา 
และคณะ 

5. งบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
งบด าเนินงาน จ านวน 50,000.- บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  50,000  
2 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและการจัดการสอบ NT  สพฐ.  
3 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและการจัดการสอบ RT  สพฐ.  
4 การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาและ

ก าหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนและการจัดสอบ O-NET 

 
สทศ. 

 

5 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามแนวทางการประเมิน PISA 

 
- 

 

6 สรุปผลและรายผลการด าเนินงาน  -  
 รวม  50,000  
 รวมทั งสิ น 50,000 

 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
2. สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการจัดสอบ
NT/O-NET/RT ครบทั้งหมด 
3. สถานศึกษาได้วิเคราะห์ผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน 
4. สถานศึกษาใช้ข้อสอบตามรูปแบบ
ข้อสอบ PISA และจัดการเรียนการสอน 
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

- นิเทศ ติดตาม การวิเคราะห์
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติในปีการศึกษาท่ี 
ผ่านมาและก าหนดแนวทาง 
การพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนในการทดสอบ
ทางการศึกษา 
- นิเทศ ติดตามและการสอบ 
NT/O-NET/RT 
- นิเทศ ติดตามการใช้รูปแบบ
ข้อสอบ PISA และการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

- แบบนิเทศ ติดตาม  
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
- แบบนิเทศ ติดตาม 
การวิเคราะห์ผลการทดสอบ
ทางการศึกษา 
- แบบนิเทศ ติดตาม 
การประเมินคุณภาพ 
การสอบ NT/O-NET/RT 
- แบบนิเทศ ติดตาม  
การใช้รูปแบบข้อสอบ PISA 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 สถานศึกษาด าเนินการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
7.2 สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่มีมาตรฐาน 
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โครงการ   พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ ประจ าปี 2562 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน 
   สังคมได้อย่างมีความสุข 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี   และนางการะเกต  นิยมธรรม 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2561  – เมษายน 2562 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
จากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน 

การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนที่
มีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะที่ส าคัญจ าเป็นในทศวรรษที่ 21 และตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ โดยก าหนดแนวทางในการพัฒนา ได้แก่ ข้อ 2) ส่งเสริมภาพลักษณ์              
การอาวชีวศึกษาเร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อ 6) ส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษา เพ่ือสร้างทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาด้านอาชีพ 
และประกอบอาชีพในสาขาที่ตนถนัดและสนใจ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบาย
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา                 
ของรัฐบาล ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ โดยผลิตก าลังคนสายอาชีพ                
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้จัดท าโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ ประจ าปี 2562  เพ่ือพัฒนาครูแนะแนว และนักเรียนให้มีคุณลักษณะและ
ศักยภาพ ทักษะอาชีพตามความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ครูแนะแนวได้มีแนวปฏิบัติในการด าเนินงานแนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ ให้สอดคล้องตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
และรัฐบาล 
             2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเอง
ถนัดเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
               2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 

ครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 2 จ านวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 5 
คน  รวม  175  คน  รวมทั้งสิ้น  210  คน 
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   3.2 เชิงคุณภาพ 
                    3.2.1 ครูที่รับผิดชอบงานแนะแนว โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน านโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2 สถานศึกษาสามรถจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพ          
ที่ตนเองถนัดเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

4. วิธีการด าเนินการ  
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  วางแผนด าเนินงาน 
2. จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  แต่งตั้งคณะท างาน 
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
น าเสนอผลงาน ครูแนะแนว นักเรียนชั้น ม. 3 โรงเรียนในสังกัด  
สพป.สระบุรี เขต 2 จ านวน  35  โรงเรียน ๆ   ละ  6  คน รวม
ทั้งสิ้น  210 คน   
5. สรุปรายงานผลการด าเนินการ 
 

พฤศจิกายน 2561 - 
    มกราคม  2562 
 
 
 
 
 

เมษายน  2562 

นางธัญพร 
สมบูรณ์ศักดิ์ศรี 
นางการะเกต          
นิยมธรรม 

 
5. งบประมาณ - 
  
6. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบงชี ความส าเร็จ วิธีวัดประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
- ร้อยละ 100  ของครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัด
มีความรู้ และทักษะ มีแนวปฏิบัติในจัดการเรียน
การสอน จัดกิจกรรมแนะแนวให้แก่ผู้เรียน
สอดคล้องตามนโยบาย ของ สพฐ.   
- ร้อยละ 45 ของผู้เรียนจบการศึกษาชั้น ม.3 
เรียนต่อสายอาชีพตามความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง 

สอบถาม 
การติดตาม 

แบบสอบถาม 
รายงานผลการด าเนินงาน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.1 ครูที่รับผิดชอบงานแนะแนว โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 จ านวน 35 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ สามารถน านโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7.2 โรงเรียนในสังกัดสามรถจัดการเรียนการสอนแก่ผู้ เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเอง
ถนัดเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยในโรงเรียน  
 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
แผนงาน  พัฒนาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน 
   สังคมได้อย่างมีความสุข 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกรกนก  ชุ่มใจศรี 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม – สิงหาคม 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 
จากกระแสโลกาภิวัฒน์ อันเกิดจากความเจริญเติบโตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้สังคมโลกอยู่ในภาวะไร้พรหมแดน และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
พลโลกในด้านต่าง ๆ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกจะต้องปรับตัว
โดยการได้รับการพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตและสมรรถภาพให้มีพ้ืนฐานในการคิด เรียนรู้ และทักษะ 
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งความรู้ ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข การเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษา เป็นสิ่งที่จะต้องด าเนินการควบคู่กันไป การพัฒนาเด็กและ
เยาวชน จึงอยู่ที่กระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
นับตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประสานความร่วมมือ ประสาน
ประโยชน์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
และปลอดภัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความตระหนัก เล็งเห็นความส าคัญและ
ความจ าเป็นในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่นักเรียนการบริการอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
ส่งเสริมการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาและนันทนาการในโรงเรียน จึงจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยในโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียนที่รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ในการ
ใช้โปรแกรมแนะน าส ารับอาหารให้นักเรียนแบบอัตโนมัติ(Thai School Lunch) โปรแกรมรายงานข้อมูล
สารสนเทศของกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (School Lunch System) และ
การใช้โปรแกรมค านวณภาวะโภชนาการ (Inmu-Thai Growth) 
 2.2  เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียนผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
 2.3 เพ่ือให้โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่นักเรียน 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

ครูผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน หรือครูอนามัยโรงเรียน จ านวน 136 คน 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 บุคลากรผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการ

ใช้โปรแกรมแนะน าส ารับอาหารให้นักเรียนแบบอัตโนมัติ(Thai School Lunch) โปรแกรมรายงานข้อมูล
สารสนเทศของกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (School Lunch System) และ
การใช้โปรแกรมค านวณภาวะโภชนาการ (Inmu-ThaiGrowth) 

3.2.2 บุคลากรของโรงเรียนผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน                      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.3 โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่นักเรียน และแก้ปัญหานักเรียนที่มี
ภาวะทุพโภชนาการ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าโครงการ เสนอ และขออนุมัติ มีนาคม 2562 ว่าที่ ร.ต. ศุภกฤต  ตรีมงคล 
นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี 
นางกรกนก  ชุ่มใจศรี 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
   และติดต่อประสานงาน 

มีนาคม 2562 ว่าที่ ร.ต. ศุภกฤต  ตรีมงคล 
นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี 
นางกรกนก  ชุ่มใจศรี 

3. ประชุมชี้แจงคณะท างาน มีนาคม 2562 ว่าที่ ร.ต. ศุภกฤต  ตรีมงคล 
นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี 
นางกรกนก  ชุ่มใจศรี 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พฤษภาคม – มิถุนายน 
2562 

บุคลากรกลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

5. สรุป ประเมินผล และรายงาน 
(จัดท าเล่มรายงาน) 

มิถุนายน  2562 นางกรกนก  ชุ่มใจศรี 

5. งบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
งบด าเนินงาน จ านวน 15,000 บาท (หน่ึงหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการ ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- โรงเรียนละ 1 คน (136 รร. X 30 บาทX 1 มื้อ) 
- กรรมการ/เจ้าหน้าที่/วิทยากร (10 คน X 30 บาทX 1 มื้อ) 

 4,380  

2 ค่าจ้างท าคู่มือแจกโรงเรียน (150 เล่มๆ ละ 30 บาท)  4,500  
3 ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 บาท จ านวน 5 คน 3,000   
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ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4 ค่าถ่ายเอกสาร ท าเอกสารสรุปผลและรายงาน   1,000  
5 ค่าวัสดุ   2,120 

รวม 3,000 9,880 2,120 
รวมทั งสิ น 15,000 

6. การติดตามและประเมินผล 
 ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน สามารถใช้โปรแกรมแนะน า
ส ารับอาหารให้นักเรียนแบบอัตโนมัติ(Thai 
School Lunch) โปรแกรมรายงานข้อมูล
สารสนเทศของกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา (School Lunch 
System) และการใช้โปรแกรมค านวณภาวะ
โภชนาการ (Inmu-ThaiGrowth) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- การรายงานผล 
  การด าเนินงาน 
  ประจ าปีงบประมาณ 
  2562 
 

- แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการอาหาร
กลางวัน 
- แบบสอบถาม 

2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะที่ดี
ให้แก่นักเรียน และแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพ
โภชนาการ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าบัญชีและ
การเงินของโรงเรียนปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ และวัตถุประสงค์ของ
แหล่งที่มาเงินงบประมาณ 

- การรายงานผล 
  การด าเนินงาน 
  ประจ าปีงบประมาณ 
  2562 
- สัมภาษณ์ สอบถาม 
  สังเกต 

- แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
  โครงการอาหารกลางวัน 
- แบบสอบถาม 

3. สพป.สระบุรี เขต 2 และโรงเรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในทิศทางเดียวกัน 

- สัมภาษณ์ สอบถาม 
  สังเกต 

- แบบประเมินโครงการ 
 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 บุคลากรผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้

โปรแกรมแนะน าส ารับอาหารให้นักเรียนแบบอัตโนมัติ(Thai School Lunch) โปรแกรมรายงานข้อมูล
สารสนเทศของกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (School Lunch System) และ
การใช้โปรแกรมค านวณภาวะโภชนาการ (Inmu-ThaiGrowth) 
 7.2 บุคลากรของโรงเรียนผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี  เกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน                      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

7.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่นักเรียน และแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพ
โภชนาการ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายท่ี 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน 
   สังคมได้อย่างมีความสุข 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี  และ นางรุจิกร วุฒิศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง 
ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมือง และ
ความมั่นคงของประเทศ  ประกอบกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง จึงถูกชักจูงให้ใช้สิ่งเสพ
ติดได้ง่าย  

โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม นอกจากให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่นักเรียนแล้วยังต้องมี
หน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์อยู่เสมอ แต่ในสภาพปัจจุบันปัญหายาเสพติด ซึ่งมาใน
รูปแบบและวิธีการต่าง ๆ แพร่หลายเข้าไปสู่เยาวชนและสถานศึกษาต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นที่จะต้อง       
หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าวมิให้เกิดข้ึนในโรงเรียน 

เพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีความต่อเนื่องและเป็นไปตามนโยบาย
รัฐบาล เป็นการป้องกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้มากขึ้นอย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างทักษะชีวิต ให้
ความรู้เ พ่ือการป้องกันยาเสพติด ควบคู่การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงจัดท าโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนได้รู้จักการน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

 2.2 เ พ่ือพัฒนาทักษะในการด าเนินชีวิตของนักเรียนให้มีภูมิคุมกันที่ดีอยู่ ในสังคมได้อย่าง                    
มีความสุข 
 2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้นักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด 
  2.4 เพ่ือสุ่มตรวจหาสารเสพติดในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ครูที่ดูแลนักเรียน และเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 120 คน  

3.1.2 ครูที่รับผิดชอบงานยาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 139 โรงเรียน 139 คน  
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจในหลัก คุณธรรม 

จริยธรรมที่ดีงาม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
3.2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ/ครูที่รับผิดชอบงานยาเสพติดสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ 

มีระบบด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุขอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน 
  

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด 
4. ประสานวิทยากร / ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. จัดกิจกรรม 
    5.1 กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน 
         แกนน าโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด  
         จ านวน 100 คน 
    5.2 อบรมผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในสถานศึกษา 
    5.3 ออกสุ่มตรวจหาสารเสพติดนักเรียนในสถานศึกษา 
    5.4 งานวิจัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2561 – 
สิงหาคม 2562 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

กันยายน 2562 

นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี 
และ  

นางรุจิกร วุฒิศาสตร์ 

 

5. งบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ             
งบด าเนินงาน จ านวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการ ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย

(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนแกนน าโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในสังกัด  
กิจกรรมที่ 2  อบรมผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 ออกสุ่มตรวจหาสารเสพติดนักเรียนในสถานศึกษา 
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

(ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าน้ ามันรถยนต์ส่วนกลาง) 
 10,000  

 รวม (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน)  10,000  
กิจกรรมที่ 4 งานวิจัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
4.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์   2,000 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย

(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4.2 ค่าจัดท าเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม)  1,500  
4.3 ค่าจัดท ารูปเล่มงานวิจัย  1,500  

 รวม (ห้าพันบาทถ้วน)  3,000 2,000 
 รวมทั งสิ น (หน่ึงหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 15,000 

 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

1. นักเรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิต เข้าใจ              
ในหลักคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม และมี
ภูมิคุ้มกนัที่ดีสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น         
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด 
ได้รับการตรวจหาสารเสพติด 
3. ครูที่รับผิดชอบงานยาเสพติดสถานศึกษาใน
สังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ มีระบบด ำเนินกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุข
อย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน 

1. แบบสอบถาม 
2. การเข้าร่วมตรวจหา
สารเสพติดของนักเรียน 
3. การรายงาน 
 

 - เอกสารรายงาน 
 - การสังเกต 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนทุกคนได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและ
ห่างไกลยาเสพติด 
 7.2 ครูและนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 7.3 สถำนศึกษำมีระบบด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุขอย่ำงเข้มแข็ง              
และยั่งยืน 
 7.4 นักเรียนมีความตระหนักยั้งคิด ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงและไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
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โครงการ พัฒนาสถานศึกษาทีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
                             อย่างยั่งยืน 
แผนงาน         พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที ่2.5 การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)                              

เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ                             
พอเพียง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุชาดา ทองอยู่  และนายอนุรักษ์ ระย้า  
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 แนวคิดสิ่งแวดล้อมศึกษาเกิดขึ้นในยุคที่สังคมโลกเริ่มตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทั่งการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมมนุษย์ที่เมืองสต๊อกโฮล์ม  ในปี 2515 
(ค.ศ. 1972) ได้มีการกล่าวถึงสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นครั้งแรกในเวทีผู้น าโลก  หลังจากนั้นสิ่งแวดล้อมศึกษาก็
ได้รับการยกระดับให้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญในการรับมือวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมโลก นับแต่นั้นเป็นต้นมา 
เป้าหมายหลักของสิ่งแวดล้อมศึกษาก็ไม่ใช่เพียงแค่พัฒนาคนเพ่ือปกปักษ์รักษาธรรมชาติและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ได้ขยายขอบเขตไปสู่การสร้างสรรค์พฤติกรรมที่จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิ ง
โครงสร้างที่ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความยุติธรรมในสังคม โดยแนวคิดดังกล่าวนี้ยังคง
ได้รับการสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

งานสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนคือเรื่องของการพัฒนา  “คน” ซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมให้เป็น
พลเมืองที่ดีและมีบทบาทในการน าสังคมไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นจึงไม่อาจปฏิเสธว่าเรื่องราวในโรงเรียน 
ชุมชนประเทศ และสังคมโลก ล้วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนการ
พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole-school Approach) เพ่ือใช้การเรียนรู้หล่อหลอมสมาชิกในโรงเรียนให้เป็น
พลเมืองเพ่ือสิ่งแวดล้อมและเน้นเรื่องกระบวนการคิดจากบริบทของตัวเองในการตัดสินใจลงมือกระท าและ
สร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและการร่วมมือกับสมาชิกในโรงเรียนและชุมชน  โดยใช้ประเด็นการ
เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมจริงใกล้ตัวเป็นจุดเริ่มต้น 
 ดังนั้น เพ่ือพัฒนาให้สถานศึกษาในสังกัดให้จัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม สั งคม และเศรษฐกิจ เ พ่ือการพัฒนาที่ ยั่ งยืน ( Environmental Education 
Sustainable Development: EESD) ส่งผลให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 จึงได้ก าหนดโครงการพัฒนาสถานศึกษาทีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืนขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1 สถานศึกษาทุกแห่งจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development) 

2.2 สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development 
: EESD) 

2.3 ผู้เรียนร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 สถานศึกษาทุกแห่งจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) 

3.1.2 สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development 
: EESD) 

3.1.3 ผู้เรียนร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 สถานศึกษาทุกแห่งจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Global Goals for Sustainable Development) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.2 สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD) 
3.2.3 ผู้เรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาสถานศึกษาให้จัดสิ่งแวดล้อมสอดคล้อง
กับหลักการ ZERO WASTE และมาตรฐาน EESD 

พ.ย. 2561 – 
 ก.ย. 2562 

นางสาวสุชาดา   ทองอยู่ 
และคณะ 

โรงเรียน...รักษ์พงไพร มี.ค. – ก.ย. 2562 นายอนุรักษ์  ระย้าและคณะ 
โรงเรียนสีเขียว พ.ย. 2561 – 

 ก.ย. 2562 
นางสาวสุชาดา   ทองอยู่ 
และคณะ 

สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย. 2562 นางสาวสุชาดา   ทองอยู่ 
และคณะ 
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5. งบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
งบด าเนินงาน  จ านวน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมรีายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 การพัฒนาสถานศึกษาให้จัดสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับ
หลักการ ZERO WASTE และมาตรฐาน EESD 

5,000 20,000 5,000 

2 โรงเรียน...รักษ์พงไพร (ใช้งบ สพฐ.) - - - 
3 โรงเรียนสีเขียว 5,000 10,000 5,000 

 รวม 10,000 30,000 10,000 

 รวมทั้งสิ้น 50,000 
   (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable 
Development)  
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัด
สภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental 
Education Sustainable 
Development: EESD) 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรม
แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การนิเทศ ติดตามการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
- การประเมินมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนา        
ที่ยั่งยืน (Environmental 
Education Sustainable 
Development: EESD) 
- การประเมินพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 

- แบบนิเทศ ติดตาม 
- แบบประเมินมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Environmental 
Education Sustainable 
Development: EESD) 
- แบบประเมินพฤติกรรม
ของผู้เรียน 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
สถานศึกษาทุกแห่งจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 

Goals for Sustainable Development) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม สั งคม และเศรษฐกิจ เ พ่ือการพัฒนาที่ ยั่ งยืน (Environmental Education 
Sustainable Development: EESD) ส่งผลให้ผู้เรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมแสดงออกถึง
การด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายท่ี 2            พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนนทิศักดิ์  ผาผาย และนางศิริวรรณ  กิจนุสนธิ์ 
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 - กันยายน  2562 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ก าหนดสิทธิ
และโอกาสให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชน
พิการ ทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ที่ก าหนดสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการ
ทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และในปี พ.ศ.2559 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
ประกาศให้เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยมี
แนวทาง 3 ประการ คือ 1) เน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการอย่างยั่งยืน  2) จัดให้กับบุคคลที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษทุกคนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  3) จัดให้มีรูปแบบและนวัตกรรมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
มุ่งความเป็นสากล และขับเคลื่อนแนวทางความร่วมมือไปสู่ความส าเร็จ รวมทั้งมีกลไกและระบบในการ
ขับเคลื่อนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเครือข่ายมีส่วนร่วมด้านการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษโดยกลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา 9 ประเภท   

เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนในสังกัดที่มีการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ จ านวน 104 โรงเรียน ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนรวมมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน             
ที่เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท 
 2.2  เพ่ือให้เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการได้รับ
การพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ
พ่ึงตนเองได้ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

โรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนรวม จ านวน 104 โรงเรียน มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน       
ที่เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท 
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 3.2 เชิงคุณภาพ    
              เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการได้รับ             
การพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ
พ่ึงตนเองได้ 

 4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
เรียนรวม 

มิถุนายน 2562 นายนนทิศักดิ์  ผาผาย 
นางศิริวรรณ  กิจนุสนธิ์ 

 

5. งบประมาณ   
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จ านวน  25,000 บาท (สองหมื่นห้าพัน

บาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดการใช้จ่ายโครงการ ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินงาน (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนการจัดการศึกษาในโรงเรียน

เรียนรวม 
- อบรมปฏิบัติการการจัดท าสื่อ การคัดกรอง การดูแล
ช่วยเหลือเด็ก การท าแผน IEP IIP โปรแกรม SET 
ให้แก่ครูและครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการจ านวน 135 (คนละ 1 
วัน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 135 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ 
ละ 30 บาท  (135X2X30)  
- ค่าอาหารกลางวัน 135 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 90 
บาท (135X1X90)  
- ค่าวัสดุฝึกอบรม 
- ค่าวิทยากร ชั่วโมงละ 600 จ านวน 6 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 
8,100 

 
12,150 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,150 

  
รวม 

3,600 20,250   1,150 
25,000 

 

6. การติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

เชิงปริมาณ 
    โรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนรวม 
จ านวน 104 โรงเรียน มีรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความ
พิการในแต่ละประเภท 

 
1. นิเทศ ติดตาม ฯ การ
จัดท าแผน IEP IIP และ
การพัฒนาสื่อ 

 
 - แบบนิเทศ ติดตามรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับสภาพความ
พิการในแต่ละประเภท 
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ตัวบ่งชี สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
เชิงคุณภาพ 
  เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเรียนรวม
ได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการ
ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่
เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล
เข้าถึงบริการทางการศึกษาและพ่ึงตนเองได้ 

2.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
AAR , PLC 
3.ให้ค าปรึกษาแนะน า 
  
  

 
 
 
 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
7.1 โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท 
7.2 เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเรียนรวมได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็ม

ศักยภาพเป็นรายบุคคลเข้าถึงบริการทางการศึกษาและพ่ึงตนเองได้ 
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โครงการ    งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  
   ปีการศึกษา 2561  
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี  และ นางรุจิกร วุฒิศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน           
มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และเผยแพร่ผลงานด้านการจัด
การศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานฯ ได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขัน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี ส าหรับในปีนี้ให้ใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561” โดยจัดการแข่งขันแยกออกเป็น     
3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม  ซึ่งให้มีการแข่งขันทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับชาติใน 4 ภูมิภาค  โดยก าหนดจัดการแข่งขันระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่าง
วันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูได้แสดงออกซ่ึงศักยภาพ
และสุนทรียภาพจากการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมแข่งขันในการจัด
การศึกษาปฐมวัย, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ, สุขศึกษา และพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และ  การแข่งขันส าหรับการจัดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ 
  2.2 เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านสุนทรียภาพดนตรี นาฏศิลป์ 
ศิลปะการแสดง สิ่งประดิษฐ์ และด้านพลศึกษา ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.3 เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ผู้ปกครอง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ไม่ต่ ากว่า 10,000 คน 

3.1.2 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรม
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ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ไม่ต่ ากว่า 150 
โรงเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมการประกวดและแข่งขันระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ปีการศึกษา 2561 
3.2.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้  ความสามารถ                 

ด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะท างาน/ประชุมคณะท างาน 
3. จัดกิจกรรมประกวดและแข่งขัน 
   3.1 กิจกรรมที่ 1 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3.2 กิจกรรมที่ 2 ระดับชาติ(ภูมิภาคภาคกลางและภาค
ตะวันออก) 
4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค. 61 
ต.ค. – พ.ย. 61 

 
17–21 พ.ย. 61 
25-27 ธ.ค. 61 

ม.ค. 62 
 

นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี       
และ บุคลากรกลุ่มส่งเสริม              
การจัดการศึกษา 

5. งบประมาณ   
  แผนงานพ้ืนฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ        
งบด าเนินงาน จ านวน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการและขอถัวจ่ายทุกรายการ  ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินงานจ าแนกตามหมวดรายจ่าย

(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 
 
 
1 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 

กิจกรรมที่ 1 การด าเนินการเตรียมการและจัดประกวด 
แข่งขัน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 17 - 21 
พฤศจิกายน 2561 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการฝ่าย
เลขานุการประจ าสนาม , ฝ่ายสถานที่ จ านวน 30 คน ๆ 
ละ 30 บาท  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการตัดสิน  
จ านวน 500 คน ๆ ละ 30 บาท 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ 
ฝ่ายสถานที่ 5 แห่ง จ านวน 60 คน ๆ ละ 150 บาท  
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561) 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ 
ด าเนินงานและคณะกรรมการตัดสิน จ านวน 700 คน  

  
 
 

900 
 
 

15,000 
 

9,000 
 
 

105,000 
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ที ่ รายการ 
งบด าเนินงานจ าแนกตามหมวดรายจ่าย

(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 
5 
6 
7 
8 

คนละ 150 บาท  
ค่าบ ารุงสถานที่จัดการแข่งขัน 3 แห่ง 
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 
ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด 

 
24,000 
8,000 
10,000 
10,000 

9 
10 
11 
12 
13 

ค่าเช่าเต็นท์ 20 หลัง ๆ ละ 900 บาท 
ค่าเช่าโต๊ะกลมพร้อมเก้าอ้ี 70 ชุด ๆ ละ 100 บาท 
ค่าเช่าเครื่องเสียง 5 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท 
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าวัสดุ 

 18,000 
7,000 
15,000 
10,000 

 

 
 
 
 

48,100 
 รวมกิจกรรมที่ 1 (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  231,900 48,100 
 
 
 
1 
 
2 
 
3 

กิจกรรมที่ 2 การเข้าร่วมประกวด แข่งขัน ระดับชาติ 
(ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ 25 - 
27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 
ค่าอาหาร ส าหรับนักเรียนตัวแทนประกวด/แข่งขัน  
จ านวน 700 คน จ านวน 1 วัน ๆ ละ 200 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 10 คน (ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ) 
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ 

  
 
 

140,000 
 

10,000 
 

20,000 

 
 

 

 รวมกิจกรรมที่ 2 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  170,000  
 รวมทั งสิ น (สี่แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  401,900 48,100 

 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมความสามารถ                
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน     
ปีการศึกษา 2561 ไม่ต่ ากว่า 10,000 คน 
2. สถานศึกษาในสังกัด  สถานศึกษาเอกชน และ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่ต่ ากว่า 150 โรงเรียน 

1. การเข้าร่วม 
   กิจกรรม 
2. ผลการแข่งขัน 

1. บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
2. เอกสารรายงานผล
การแข่งขัน 
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ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
3. นักเรียน ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
ประกวด แข่งขันระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและ       
ภาคตะวันออก) 
  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านวิชาการ 
  7.2 นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านสุนทรียภาพดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง 
สิ่งประดิษฐ์ และด้านพลศึกษา ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7.3 นักเรียนผ่านเกณฑ์การแข่งขันเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาค
ตะวันออก) 
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โครงการ   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายที ่2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.6  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี และนางกชพร  ศิริปรุ 
ลักษณะโครงการ            โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤศจิกายน  2561 – กันยายน 2562 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้มี

ข้อก าหนดเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในมาตราต่างๆดังนี้มาตรา  7 คือ “… ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล…” มาตรา 8 (2) “ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” 
มาตรา 27 “… ให้สถานศึกษาจัดท าสาระของภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงค์…” มาตรา 29 “ให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนฯลฯส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีการ
จัดการศึกษาอบรมมีการเลือกแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรรปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน” และมาตรา 57 “…ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคล
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยน าประสบการณ์ความรอบรู้ความช านาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
บุคคลมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา...” 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ตระหนักเห็นความส าคัญและความจ าเป็น
ต่อการพัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด  มีการใช้แหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือให้ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ เป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือรวบรวมและพัฒนาระบบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในเขตพ้ืนที่ ให้เป็นปัจจุบัน 
 2.2  เพ่ือให้ทุกโรงเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบการเรียนการสอน               
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

2.3  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชน ใช้แหล่งเรียนรู้เกิดประโยชน์
และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
     โรงเรียนในสังกัดทุกโรง จ านวน 139 โรงเรียน มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนในสังกัดสามารถพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษา 
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 3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกของโรงเรียนสังกัดประสานการใช้แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ 
 3.2.3 นักเรียน ได้เรียนรู้จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง โดยศึกษาหาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 
4. วิธีการด าเนินงานและปฏิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. แจ้งโรงเรียนส ารวจและพัฒนาแหล่งเรียนรู้/รายงานเขตพ้ืนที่ 
3. รวบรวม/ตรวจสอบแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตามแหล่งเรียนรู้ 
5. ออกนิเทศ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ อ าเภอละ 1 โรงเรียน  
6. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ 
7. สรุปผลการด าเนินงาน 

พฤศจิกายน 2561 
- 

กันยายน 2562 

นางธัญพร  
สมบูรณ์ศักดิ์ศรี/ 
นางกชพร ศิริปรุ 

5. งบประมาณ - 

6. การติดตามและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

โรงเรียนในสังกัด ครู นักเรียน และชุมชน
ทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้ จากข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างกว้าง
ขวางทางเอกสารและเว็บไซต์ 
 

- ออกนิเทศ ติดตาม 
- การสรุปรายงานผล 

- แบบส ารวจแหล่งเรียนรู้ 
- เอกสารการออกนิเทศ 
ติดตาม 
 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          7.1  โรงเรียนในสังกัดมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และสามารถน าแหล่งเรียนรู้            
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
  7.2  นักเรียนได้ความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้จริง 

7.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกของโรงเรียนสังกัดและมีเว็บไซต์เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ให้โรงเรียนในสังกัด 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) ประจ าปี 2562 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายที ่2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี และนางกชพร  ศิริปรุ 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน  2561 – กันยายน 2562 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 12 
ก าหนดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยเปิดโอกาสให้บุคคล ครอบครัว 
องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ๆ มีสิทธิในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว พ.ศ.2547 โดยให้สิทธิแก่ครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา หรือ บิดา หรือมารดา จัดการศึกษาให้แก่
บุตรของตน 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  ได้อนุญาตให้ผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
โดยครอบครัวในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน 3 ครอบครัว                
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ให้แก่บุตร ณ อาคารเรียนของศูนย์ปฏิบัติธรรมอริยะ ต าบลทับกวาง 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการจั ดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามกรอบ
แนวทางของแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงจัดท าโครงการการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home 
School) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและรับทราบปัญหาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
 2.3 เพ่ือเผยแพร่รูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน 3 ครอบครัว 

3.2 เชิงคุณภาพ 
ครอบครัวจัดการศึกษาให้บุตรได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 100 
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4. วิธีการด าเนินงานและปฏิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
3. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาวางแผนการ
ด าเนินงาน และวางแผนออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
4. ออกนิเทศ ติดตาม วัดผลและประเมินผล ครั้งที่ 1 
5. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารายงานการจัด
การศึกษาประเมินผลการจัดการศึกษา ตัดสินอนุมัติผล 
การเรียน 
6. ออกนิเทศ ติดตาม ครั้งที่ 2 
7. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

พฤศจิกายน 2561 
ธันวาคม 2561 
มกราคม 2562 

 
กุมภาพันธ์ 2562 
มีนาคม 2562 

 
 

พฤษภาคม 2562 
กันยายน 2562 

นางธัญพร  
สมบูรณศักดิ์ศรี/ 
นางกชพร  
ศิริปรุ 

5. งบประมาณ 
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษา ภาคบังคับ ผลผลิต
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน 5 ,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณโครงการ ดังนี้ (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ 

ที ่
 

รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. 
 
 

2. 
3. 

 

4. 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
จ านวน 10 คน คน x  30 บาท x 2 ครั้ง 
ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการออกติดตามและ
ประเมินผล จ านวน 5 คน x 120 บาท x  
2 ครั้ง 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (รถยนต์ส่วนกลาง) 

 

 

 

600 
 
 
 

1,200 
 
 

1,000 

 
 

2,200 
 
 

 

 รวม - 2,800 2,200 

รวมทั้งสิ้น 5,000 
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6. การติดตามและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

- ครอบครัวจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถคุณลักษณะตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

- ออกติดตาม ประเมินผล  
- การสรุปรายงานผล 

- เอกสารการออกนิเทศติดตาม  
- เอกสารการประเมินผล 
และการทดสอบ 

 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     7.1 ครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างดี จัดการศึกษาให้กับ
บุตรได้ตามเกณฑ์ท่ีครอบครัวและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ร่วมกันก าหนด 
 7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 เช่นเดียวกับผู้เรียนในระบบ 
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โครงการ           โครงการการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1 ปี 2561 
                               รอบคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา           
แผนงาน           พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
นโยบายที ่2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี และนางกชพร  ศิริปรุ    
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤศจิกายน 2561 – ธันวาคม 2562 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การกีฬามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในด้านสุขภาพพลานามัย และด้านจิตใจเป็นปัจจัย

ส าคัญที่น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของตนเอง และหน่วยงาน สร้างจิตส านึก ในการ
ด ารงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือเป็น
รากฐานที่ดีของสังคม    
         ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายให้ความส าคัญกับการน ากีฬาเข้าสู่ระบบ
การศึกษา จึงไดก้ ำหนดให้มีกำรแข่งขันกีฬำ สพฐ. เกมส์  ครั้งที่ 1 ปี 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อน
งำนด้ำนกำรน ำกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำ ในกลุ่มเป้ำหมำยนักเรียนทุกสังกัด โดยแบ่งกำรแข่งขันออกเป็นรอบ
คัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/จังหวัด ระดับภูมิภำค และระดับชำติ เพ่ือคัดเลือกทีมท่ีเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และปลูกจิตส ำนึกให้นักเรียนในสังกัดรู้จักสำมัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ ำใจนักกีฬำ และมีสุขภำพ   
ที่แข็งแรง สมบูรณ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ จึงได้จัดท ำโครงการการแข่งขัน
กีฬา สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1 รอบคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ขึ้น           

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือปลูกจิตส านึกนักเรียนให้มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ าใจนักกีฬา ร่วมการท างานเป็น
หมุ่คณะ และพัฒนาศักยภาพในการเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 2.2  เพ่ือคัดเลือกทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ  
        2.3  เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านสุขภาพให้แข็งแรง สมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์     
โดยใช้กีฬาเป็นสื่อและไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

3. เป้าหมาย 
        3.1 เชิงปริมาณ 
     นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยให้แต่
ละอ าเภอ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแก่งคอย อ าเภอมวกเหล็ก อ าเภอหนองแค อ าเภอวิหารแดง อ าเภอวังม่วง 
คัดเลือกนักกีฬาส่งทีมเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่เข้าแข่งขันระดับจังหวัด ดังนี้ 
                    1. กีฬาฟุตบอล  แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่นอายุ  ดังนี้ 
            -  ประเภททีมชาย  ระดับประถมศึกษา  อายุไม่เกิน 12 ปี 
         -  ประเภททีมชาย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี 
   2. กีฬาวอลเลย์บอล  แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่นอายุ  ดังนี้ 
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          -  ประเภททีมชาย / หญิง  ระดับประถมศึกษา  อายุไม่เกิน 12 ปี 
           -  ประเภททีมชาย / หญิง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  อายุไม่เกิน 15 ปี 
                    3. กีฬาเซปักตะกร้อ  แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่นอายุ  ดังนี้ 
          -  ประเภททีมชาย / หญิง  ระดับประถมศึกษา  อายุไม่เกิน 12 ปี 
          -  ประเภททีมชาย / หญิง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  อายุไม่เกิน 15 ปี 
  4. กีฬาฟุตซอล  แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่นอายุ  ดังนี้ 
          -  ประเภททีมชาย ระดับประถมศึกษา  อายุไม่เกิน 12 ปี 
           -  ประเภททีมชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี 
  5. กีฬาบาสเก็ตบอล  แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่นอายุ  ดังนี้ 
          -  ประเภททีมชาย / หญิง  ระดับประถมศึกษา  อายุไม่เกิน 12 ปี 
           -  ประเภททีมชาย / หญิง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  อายุไม่เกิน 15 ปี 

        3.2  เชิงคุณภาพ 
               3.2.1 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไดเ้พ่ิมพูนประสบการณ์ ได้พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ     

       3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ส่งเสริมสนับสนุน ให้โรงเรียนเห็นความส าคัญกับการน ากีฬาเข้า     
สู่ระบบการศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนสู่สนามการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  

4. วิธีด าเนินการและปฏิทินด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันฯ 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงานจัดการแข่งขันฯ  
4. ด าเนินการคัดเลือกทีมนักกีฬา 
5. ส่งรายชื่อเข้าแข่งขันระดับจังหวัด 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ  

พฤศจิกายน 2561 – 
ธันวาคม 2561 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

5. งบประมาณ 
       แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษา ภาคบังคับ ผลผลิตผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณโครงการ ดังนี้  

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม 
กรรมการ จ านวน 25 คน ๆ ละ 30 บาท 2 ครั้ง 
- ค่าจ้างท าเกียรติบัตร 200 คน ๆ ละ 15 บาท 

  
1,500 

3,000  

 รวมทั้งสิ้น - 4,500 - 
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6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

- นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 
ได้เต็มความสามารถ 
- ครไูด้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านกีฬา
ให้มีประสิทธิภาพ  

- การประเมินผล 
- สรุปรายงานผล  
 
 

- แบบประเมินโครงการ 
- เอกสารรายงาน 
 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         7.1  นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ที่เข้ำร่วมกิจกรรม     
ได้พัฒนาความสามารถด้านกีฬาให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้น และครูได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านกีฬาให้มีประสิทธิภาพ  
         7.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนเห็นความส าคัญ
ของการเล่นกีฬาพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านกีฬาให้สูงขึ้นและมีทีมนักกีฬาตัวแทนเขตพ้ืนที่
การศึกษา เข้าแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ 
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โครงการ  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุค 4.0 
แผนงาน  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
นโยบายที ่2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ ในการจัด          

การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด 
สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุพรรณี  อภัยพิมพ์ 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

1.  หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการมีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรหลักที่มุ่งจัดการและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน     
มีคุณธรรมน าความรู้มีคุณภาพมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างสังคม
คุณธรรมพัฒนาสังคมฐานความรู้ให้ยืนหยัดในเวทีโลกบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยโดยมีพันธกิจในการเร่งรัด 
การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนด้วยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษารวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐที่ต้องด าเนินการพัฒนาน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(ICT) มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า ทันสมัย และ
โปร่งใส และทั่วถึงเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันก็น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้เพ่ือท าการ
ปฏิรูประบบบริหารองค์กรของรัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และในภาพรวมยังสามารถลดค่าใช้จ่าย             
ในการปฏิบัติงาน ทั้งระบบ และการลงทุนที่คุ้มค่าที่จะไม่ลงทุนซ้ าซ้อน หรือการลงทุนที่ไม่เกิดผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษาในสังกัด น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication 
Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
โดยได้จัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งงบประมาณสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร ด้าน ICT และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานในภารกิจ
ดังกล่าว บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงจัดท า “โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุค 4.0” 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่และสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความปลอดภัย มั่นคง และเชื่อถือได ้

2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ 



 

 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               หน้า 164
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

2.3 เพ่ือพัฒนาความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแสวงหาความรู้แก่ครู  
ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา  

2.4 เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสารทาง
การศึกษา แก่ครู ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแสดงหาความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.5 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้เหมาะสมกับการใช้งานของทางราชการ 
 2.6 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความเร็วในการรับและส่งข้อมูลผ่านระบบ  Internet และ 
Intranet ของหน่วยงาน 

3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
     3.1.1 บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ           

ที่เหมาะสม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
      3.1.2  หน่วยงานในสังกัดมีระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีครอบคลุมทั่วถึง 

3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  มีระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง และมั่นคง เพ่ือรองรับให้บริการแก่ประชาชน สถานศึกษาใน
สังกัด และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
       3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีระบบฐานข้อมูลกลาง เพ่ือให้มี
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และครบถ้วน และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและแบ่งสรรการใช้งานทรัพยากรระบบร่วมกันได้กับหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานด้าน ICT อ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง  

      3.2.3 มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบบริการ (Server) 
สนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
                3.2.4 มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 

4.  วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Digital 4.0 พย.61–กย.62  
2. กิจกรรมติดตาม ประเมินการใช้ Digital 4.0 พย.61–กย.62  
3. กิจกรรมเช่าพ้ืนที่ web hosting และค่าจดโดเดนเนม กค.62-กย.62  
4. กิจกรรมจัดหาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ พย.61-กย.62  
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กิจกรรมด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ตุลาคม2562 นางสาวสุพรรณี  อภัยพิมพ์ 

 2. แต่งตั้งคณะท างาน พฤศจิกายน2561 
3. ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผน 
ก าหนดการด าเนินการฯ 

พฤศจิกายน2561– 
ตุลาคม 2562 

4. จัดอบรมให้กับโรงเรียนในสังกัด 
 
5. ติดตาม ประเมินการใช้งาน ICT 

พฤศจิกายน2561– 
ตุลาคม 2562 
ธันวาคม2561– 
ตุลาคม 2562 

6. สรุป วิเคราะห์ รายงานผล กันยายน 2562 

5.  งบประมาณ 

       แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบด าเนินงาน จ านวน 195,390 บาท 
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ดังนี้  

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Digital 
4.0 

    

    1. ประชุมคณะวิทยากรค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (22 x 150x 3)  
    2. ผู้เข้าร่วมประชุม 
    2.1 ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (169 x 150x 3) 
    2.2 ค่าตอบแทนวิทยากร (600x3x6) 
    2.3 ค่าวัสด ุ

 
9,900 

 
76,050 

 
10,800 
3,250 

 
 
 
 
 

10,800 

 
9,900 

 
76,050 

 

 
 
 
 
 
 

3,250 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมติดตาม ประเมินการใช้ 
Digital 4.0 
    5.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง (180 x 22 x 5 x 2) 
    5.2 ค่าชดเชยน้ ามัน  

 
 

39,600 
20,400 

  
 

39,600 
20,400 

 
 
 

กิจกรรมที่ 3 เช่าพ้ืนที่ web hosting และค่าจด
โดเดนเนม 

35,390  35,390  

รวมงบประมาณ 195,390 10,800 181,340 3,250 
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6.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. บุคลากรในสังกัดหน่วยงานมีความรู้ มี
ความสามารถ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศที่เหมาะสม มีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ 
2. หน่วยงานในสังกัดมีระบบเครือข่าย
สารสนเทศที่ครอบคลุมทั่วถึง 
3. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ที่มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง และม่ันคง  
4.ระบบฐานข้อมูลกลาง ฐานข้อมูลเว็บไซต์ 
มีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีข้อมูลที่
ถูกต้อง ทันสมัย และครบถ้วน 

-  โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ 
ได้ครบถ้วน 
-   การรับรองข้อมูลของ
โรงเรียนบน เว็บไซต์ สนผ. 
สพฐ. 
-  แบบประเมินการนิเทศ
ติดตาม ฯ 

-  ข้อมูลรายบุคคลที่
โรงเรียนส่งผ่านเว็บไซต์  
-  ล าดับการยืนยันข้อมูล 
บนเว็ปไซต์ สนผ. สพฐ. ของ
โรงเรียนใน สพป. 
- รายงานสรุปการติดตาม
รายอ าเภอ 

7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดมีช่องทางในการ
ติดต่อ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  

7.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศตามสภาพปัญหา ความต้องการ  
7.3 บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ ICT เพ่ือการบริหารและ

การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               หน้า 167
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

โครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ 3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิต 
   และพัฒนาครูให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวราภรณ์  ศรีภานุมาต, นางมาลี แก้วแววนาม, นางสาวอุมาพร โพธิ์ไหม, 
    นางณัฏฐพัชร์  อิงโชติศักดิ์  
ลักษณะโครงการ งานประจ า 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการด าเนินงานบริหารของหน่วยงานให้บรรลุ
เป้าหมายในการส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยค านึงถึงหลักการบริหารงานบุคคล คือหลักความเสมอภาค หลัก
ประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีขอบข่ายภารกิจ ในด้านการวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง โดยการก าหนดต าแหน่ง การตัดโอนต าแหน่ง การเกลี่ยอัตราก าลัง วิทยฐานะ การสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง พิจารณาย้ายครูและผู้บริหารที่ยื่นความประสงค์ขอย้ายประจ าปี หรือย้ายกรณีพิเศษ  
บ าเหน็จความชอบและการจัดท าทะเบียนประวัติ โดยพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 ครั้ง ใน 1 ปีงบประมาณโดย การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ให้แก่ข้าราชการและมีความเสียสละในการปฏิบัติงานการจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลมีความคล่องตัว บรรลุ   ตามเป้าหมายของหน่วยงาน เป็นไปตามหลักการ
บริหารงานบุคคลและหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานสถานศึกษา จึงจัดให้มีโครงการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้การด าเนินการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสนองตอบ
ความต้องการของหน่วยงานการศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  

2.2 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

3. เป้าหมาย  
    3.1 เชิงปริมาณ 
          ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา, การประชุมคณะกรรมการประเมิน, การย้าย, การคัดเลือก, คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้น, 
จัดท าแฟ้มประวัติครูผู้ช่วย, ประชุมเชิงปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและการเปลี่ยนแปลงในทะเบียน
ประวัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. และ สพฐ. ก าหนด 
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     3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 การด าเนินการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สนองตอบความ
ต้องการของหน่วยงานทางการศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
 3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
4. วิธีด าเนินการงานและปฏิทินด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง 
จัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

วราภรณ์  

2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ,ลูกจ้างชั่วคราว 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

วราภรณ์  

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานบริหารงาน
บุคคล 

ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 

วราภรณ์ 

4 การสรรหานักศึกษาทุน 
 

ตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 

มาลี 
 

5 การสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) มกราคม – 
กันยายน 2562 

มาลี 

6 จัดท าแฟ้มประวัติครูผู้ช่วย ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 

ณัฏฐพัชร์ 

7 การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย สิงหาคม 2562 อาทิตยา 
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเลื่อน

เงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ.พ.ศ.2561  
ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

อุมาพร  

9 สรุปรายงานโครงการ กันยายน 2562 –  วราภรณ์ และคณะ 
 

5. งบประมาณ 
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
งบด าเนินงาน  จ านวน  55,000.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการ ดังนี้ 

รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังใน
สถานศึกษา จ านวน  10 ครั้ง 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30บาท*20มื้อ*9คน 
2. ค่าอาหารกลางวัน 90บาท*10มื้อ*9คน 
3. ค่าพาหนะ(ชดเชยน้ ามัน) 
กรรมการ 3 คน 10 ครั้ง*760 บาท 
4. ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 

 
 

5,400 
8,100 
7,600 

 
 
 
 
 
 

900 
รวมเงินงบประมาณกิจกรรมที่ 1  21,100 900 
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รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเกลี่ยพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราวและประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายการบริหารอัตรา
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  

- - 
 

 

- 
 

 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล 

- - - 

กิจกรรมที่ 4 การสรรหานักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครู
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

- - - 

กิจกรรมที่ 5 การสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) จ านวน 3 อัตรา  
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมกรรมการ 30*10คน*
3ครั้ง 
2. ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ 15 คน 110 ข้อ 
3. ค่าตอบแทนกรรมการสัมภาษณ์ 9 คนๆละ 300 บาท 
4. ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร 

 
 
 
 

5,500 
2,700 

 
 

900 
 

 
 
 
 
 
 

4,900 
รวมเงินงบประมาณกิจกรรมที่ 5 8,200 900 4,900 

กิจกรรมที่ 6 จัดท าทะเบียนประวัติครูผู้ช่วย 
 1. ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร 

   
5,000 

รวมเงินงบประมาณกิจกรรมที่ 6   5,000 
กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจการเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ.พ.ศ.2561  

- 
 

- - 

กิจกรรมที่ 8 การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ ากว่า
สายสะพาย 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมกรรมการ 30*10คน 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการ 30*100 คน 
3. ค่าตกแต่งสถานที่ 
4. ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 

 
 

300 
3,000 

 
 

 
 
 
 

5,000 
3,700 

รวมเงินงบประมาณกิจกรรมที่ 8  3,300 8,700 
กิจกรรมที่ 9 สรุปรายงานการด าเนินงานบริหารงานบุคคล 
1. ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร 

   
2,000 

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 8,200 25,300 21,500 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

- ผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน 
ปีละ 2 ครั้ง 

-ประชุมกลุ่ม 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง 
-ประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง 
 

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- คู่มือการปฏิบัติงาน 

  
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 งานบริหารงานบุคคล มีการพัฒนาระบบ กระบวนการ/วิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 7.2 สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
 7.3 องค์กรสามารถขับเคลื่อนการบริหารงานการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ          สรรหาบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
   และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
แผนงาน         พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายที่ 3         พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประเด็นกลยุทธ์ 3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิต 
   และพัฒนาครูให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอาทิตยา  นาคมาลี 
ลักษณะโครงการ งานประจ า 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
  

1. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราว     
ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวนหลายประเภท และหลายอัตรา          
ซึ่งลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวนี้จะมีการลาออกอยู่บ่อยครั้ง สาเหตุการลาออก เช่น ประกอบอาชีพอ่ืน หรือได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู หรือสุขภาพไม่ดี ฯลฯ ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ต้องด าเนินการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งทดแทนต าแหน่งว่างดังกล่าวอยู่เป็นประจ า ดังนั้น เพ่ือให้
ด าเนินการด าเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและปฏิบัติงาน            
ในสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีความถูกต้องตามหลักการบริหารงานบุคคล หลักประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และหลักธรรมาภิบาล และได้บุคคลที่ตรงตามความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา และมาตรฐานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนความ      
พึงพอใจของผู้รับบริการสูงขึ้น จึงจัดให้มีโครงการสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และในสถานศึกษา        

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอนและครูพ่ีเลี้ยง เจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน บุคลากรวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนวิกฤต พ่ีเลี้ยงเด็ก
พิการ พนักงานพิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานกลุ่มต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เวรยาม และ
พนักงานท าความสะอาด ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงกับต าแหน่งที่ได้รับจัดสรร 

2.2 เพ่ือให้มีลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ครบตาม
จ านวนที่ว่างลง และครบตามจ านวนที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ  

ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ของจ านวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด 

 
 



 

 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               หน้า 172
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
ลดภาระงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่กระทบต่อการจัด       

การเรียนการสอนของครู ครูมีเวลาสอนนักเรียนได้เต็มที่ เต็มเวลา มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติการสอน 
ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยรวมของสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

4. วิธีด าเนินงาน และปฏิทินด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 สรรหาพนักงานราชการ ตุลาคม 2561 – 

กันยายน 2562 
นางอาทิตยา  นาคมาลีและคณะ 

2 สรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาฯ 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

นางอาทิตยา  นาคมาลีและคณะ 

3 สรรหาพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

นางอาทิตยา  นาคมาลีและคณะ 

4 สรรหาบุคลากรวิทย์ – คณิต ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

นางอาทิตยา  นาคมาลีและคณะ 

5 สรรหาบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

นางอาทิตยา  นาคมาลีและคณะ 

 

5. งบประมาณ 
          พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบด าเนินงาน                         
(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา)  จ านวน 77,000 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้ 

                                           รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินงาน (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 
 

สรรหาพนักงานราชการครูผู้สอนและพี่เลี้ยง 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 60  คนx30 บาท 2 มื้อ 
- ค่าตอบแทนกรรมการ จ านวน 51 คน X 400 บาท 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าสถานที่สอบ 

  
3,600 
20,400 
3,000 
3,000 

 

 รวม  30,000   
2 
 
 

สรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู
ขั้นวิกฤต 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20  คนx30 บาท 2 มื้อ 
- ค่าตอบแทนกรรมการ จ านวน 44 คน X 200 บาท 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าสถานที่สอบ 

  
 

1,200 
8,800 
2,000 
3,000 

 

 รวม  15,000   
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ที ่ รายการ 
งบด าเนินงาน (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3 
 
 

สรรหาพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน x 30 บาท 2 มื้อ 
- ค่าตอบแทนกรรมการ จ านวน 44 คน X 200 บาท 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าสถานที่สอบ 

     
1,200 
8,800 
2,000 
3,000 

 

 รวม  15,000  
4 
 

สรรหาบุคลากรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน x 30 บาท 1 มื้อ 
- ค่าตอบแทนกรรมการ จ านวน 32 คน X 200 บาท 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าสถานที่สอบ 

  
600 

6,400 
2,000 
3,000 

 

 รวม  12,000   
5 
 

สรรหาบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน x 30 บาท 1 มื้อ 
- ค่าตอบแทนกรรมการ จ านวน 12 คน X 200 บาท 
- ค่าวัสดุ 

 
 

 
600 

2,400 
2,000 

 
 

 รวม  5,000  
 รวมทั้งสิ้น  77,000  

6. การติดตามและประเมินผล 

                 
 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล 

1. กระบวนการด าเนินการคัดเลือกเป็นตาม 
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. ผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ที่ สพป.สระบุรี เขต 2 ก าหนด   
และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถตรงตาม 
ความต้องการ 
3. สถานศึกษามีอัตราก าลังพนักงานราชการ ครูผู้สอน 
ลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน สถานศึกษาจัดการเรียน 
การสอนมีคุณภาพมากขึ้น 
 

- การสังเกต 
- ผลการด าเนินงาน 
- การรายงาน 

 

- แบบส ารวจ 
- ค าสั่ง/ประกาศ 
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โครงการ  ส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย ที่ 3   พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.2  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ 
   ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศรัยพันธุ์  ทองเอม 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

 ครูในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้การ
ปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545  ดังนั้น ภารกิจด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนจึงเป็นภารกิจหลักที่ผู้บริหาร
จะต้องให้ความส าคัญเป็นล าดับแรก นอกจากนี้เพ่ือรองรับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ     
ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 39 ว่า ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา
โดยตรงทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ผู้บริหารสถานศึกษาในยุค
ปฏิรูป จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการบริหารของตนใหม่ โดยจะต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ มีความรอบรู้ 
มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองและสถานศึกษาของตนให้มีความ
เป็นเลิศทางด้านการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 ทั้งนี้  บุคลากรทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ต้องผลิต
ผลงานวิจัยและวิชาการเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะของตนเองให้สูงขึ้น  เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งและรับเงินวิทยฐานะ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  มีความรู้ความเข้าใจในการท าผลงานวิชาการ 
 2.2  สามารถเขียนผลงานวิชาการประเภทการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมิน
โครงการได ้
 2.3  สามารถส่งผลงานวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะให้เพ่ิมสูงขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 - ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน  
91 โรงเรียน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าผลงานทางวิชาการ 



 

 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               หน้า 175
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

3.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถเสนอผลงานทางวิชาการขอก าหนดต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญได้ 
 

4.  วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. แต่งตั้งคณะท างาน 
3. ประชุมคณะท างาน 
4. ด าเนินการจัดอบรมและ 
   ให้ความรู้ ระยะที่ 1 
5. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระยะที่ 2 
6. ด าเนินการน าเสนอผลงาน 
7. ประเมินผลและสรุปผล 
    การประเมิน 

พฤศจิกายน 2561 
พฤศจิกายน 2561 
พฤศจิกายน 2561 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 
 

มกราคม - มีนาคม 2562  
 

เมษายน - สิงหาคม 2562 
กันยายน 2562 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสาวศรัยพันธุ์  ทองเอม 

 

 

5.  งบประมาณ 
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
งบด าเนินงาน 100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ดังนี้ 

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณจ าแนก 
ตามหมวดรายจ่าย (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ประชุมคณะท างาน (จ านวน 1 วัน) 

- ค่าอาหารว่าง 8 คน ๆ ละ 30 บาท 2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน 8 คน ๆ ละ 90 บาท 1 มื้อ 

  
480 
720 

 

2 อบรมและให้ความรู้ ระยะที่ 1 (จ านวน 1 วัน) 
- ค่าอาหารว่าง 105 คน ๆ ละ 30 บาท 2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน 105 คน ๆ ละ 90 บาท 1 มื้อ 

  
6,300 
9,450 

 

3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระยะท่ี 2 (จ านวน 2 วัน) 
- ค่าอาหารว่าง 105 คน ๆ ละ 30 บาท 4 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน 105 คน ๆ ละ 90 บาท 2 มื้อ 

  
12,600 
18,900 

 

4 น าเสนอผลงาน (จ านวน 2 วัน) 
- ค่าอาหารว่าง 105 คน ๆ ละ 30 บาท 4 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน 105 คน ๆ ละ 90 บาท 2 มื้อ 

  
12,600 
18,900 

 

5 ประเมินผลและสรุปผล (จ านวน 1 วัน) 
- ค่าอาหารว่าง 8 คน ๆ ละ 30 บาท 2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน 8 คน ๆ ละ 90 บาท 1 มื้อ 

  
480 
720 

 

6 ค่าตอบแทน  จ านวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 3,600   
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ที ่

 
รายการ 

งบประมาณจ าแนก 
ตามหมวดรายจ่าย (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
7 ค่าวัสดุและเอกสาร   8,000 
8 ค่าพาหนะ  7,250  

รวม 3,600 88,400 8,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

6.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

ผลงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด - ตรวจสอบเอกสาร 
  การน าเสนอผลงาน 
 

- แบบตรวจสอบ 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     7.1  มีความรู้ความเข้าใจในการท าผลงานวิชาการ 
 7.2  สามารถเขียนผลงานวิชาการประเภทการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมิน
โครงการได ้
 7.3  สามารถส่งผลงานวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะระดับช านาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญได้ 
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โครงการ  ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.2  พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวัชรากร เคยบรรจง 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 พฤศจิกายน – 3 พฤศจิกายน 2561  
 

1. หลักการและเหตุผล 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลให้ทุกหน่วยงานต้องมีการ

ปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมายกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานการบริหาร
แนวใหม่ภายใต้การบริหารงานเชิงกลยุทธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากรควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือรองรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตฉะนั้นการพัฒนาบุคลากรในส านักงานให้
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในระยะยาวจึงต้องเปลี่ยนหลักการและวิธีคิดจากแบบเดิมมาสู่การพัฒนา
รูปแบบใหม่โดยอาศัยการพัฒนาทัศนคติการพัฒนาลักษณะนิสัยและการพัฒนาแรงจูงใจของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องจึงจะช่วยท าให้บุคลากรและหน่วยงานมีความเข้มแข็งและเติบโตเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก
ประเทศกระบวนการศึกษาดูงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีโลกทัศน์
มีทักษะและประสบการณ์ปฏิบัติงานให้มีศักยภาพทั้งด้านแนวคิดทัศนคติการปรับพฤติกรรมอีกทั้งจะสนับสนุน
และส่งเสริมให้บุคลากรต้องพัฒนาให้มีความรู้รอบด้านและมีความหลากหลายพัฒนาวิธีคิดและวิธีการท างาน
ให้สอดคล้องและทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและประสบผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพ่ือ
ส่งเสริมสมรรถนะในการท างานของบุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป  

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นบุคลากร    

ที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพเป็นมืออาชีพและมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง  
2.2 เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สระบุรีเขต 2 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการผู้อ านวยการกลุ่มศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561           
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

 



 

 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               หน้า 178
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
    ผู้ศึกษาดูงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบและสรุปแนวทางการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร 

4. วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค 
และสรุปประเด็นหัวข้อไปศึกษาดูงาน 

ตุลาคม 2561  
 
 

นางวัชรากร เคยบรรจง 
2. ประสานหน่วยงานที่เข้าไปศึกษาดูงาน ตุลาคม 2561 
3. แต่งตั้งและจัดประชุมคณะท างาน ตุลาคม 2561 
4. ด าเนินการศึกษาดูงานแบบแบ่งกลุ่ม พฤศจิกายน 2561 
5. หลังจากกลับจากการศึกษาดูงาน จัดเวทีให้มี
การวิพากษ์ และสรุปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงงานของตนเองและองค์กร 

พฤศจิกายน 2561 

6. จัดท าสรุปรายงานโครงการ พฤศจิกายน 2561 

5. งบประมาณ  
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบด าเนินการ 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 35,700 บาท (สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินงาน (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ค่าจ้างเหมารถตู้ไม่ประจ าทาง จ านวน 1 คัน     
รวม 3 วัน เดินทางไปศึกษาดูงาน สพป.
เชียงราย เขต 1 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

 15,000  15,000 

2. เบี้ยเลี้ยง 10 คนๆ ละ 240 บาท/3 วัน  7,200  7,200 
3. ค่าของที่ระลึก 1 ชิ้น   1,500 1,500 
4. ค่าเช่าที่พักคู่ จ านวน 5 ห้องๆละ 1,200 บาท 

จ านวน 2 วัน                                   
ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการ (ชาย) 1 คน                  
รองผู้อ านวยการ (หญิง) 1 คน              
ผู้อ านวยการกลุ่ม (หญิง) 8 คน       

 12,000  12,000 

จ านวน 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 35,700 
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6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพ สร
รถนะที่สูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้ตามกรอบงานที่
ก าหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอบถาม 
การสังเกต 

แบบประเมินโดยใช้ 
Google Form 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
7. 1 ให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคลองค์กร

ภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
7. 2 เพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการ

บริหารงานโดยองค์คณะบุคคลองค์กรภาครัฐและเอกชนให้เกิดความร่วมมือร่วมใจความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  ปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วย 

แผนงาน           พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   

นโยบาย ที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ 3.2       พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะตาม 

มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววงเดือน  หนชัย 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561   –  กันยายน  2562   (จ านวน  6  วัน) 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา  และมุ่งเน้นให้ครูเป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียน    
เกิดการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนยุคใหม่ให้มีคุณลักษณะ เก่งดี มีสุข คงเอกลักษณ์ของคนไทย พัฒนา
ครูยุคใหม่ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาสถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ พัฒนาการบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างแท้จริง กอรปกับ ก.ค.ศ. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่อย่างเข้ม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงมี
ความจ าเป็นต้องจัดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วย ต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ครูผู้ช่วย ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้เรียน                     

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรม และการเป็นครูต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียน               
2.4 เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายครูรุ่นใหม่  ให้ไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างาน 
2.5 เพ่ือปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  เป้าหมาย  
3.1  เชิงปริมาณ 
       -  ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 150 คน  

 3.2  เชิงคุณภาพ 
   - ครูผู้ช่วย มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสูงขึ้น มีอุดมการณ์ในเชิงบวก        

มีคุณธรรม จริยธรรม มีเครือข่ายครูรุ่นใหม่ที่เข้มแข็ง และเป็นครูต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียน 
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4. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที ่1  การปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 
กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วย 
  -  การบรรยายให้ความรู้ด้านวิชาการ โดยเน้น  เทคนิคการ
ถ่ายทอดความรู้ การใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล คุณธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล  ความโปร่งใส  จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู และการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               - การศึกษาดูงาน และการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เพ่ือสร้างเครือข่ายการท างาน   

ตุลาคม 2561  -  
กันยายน 2562    
   (  2  วัน) 

  นางสาววงเดือน  
หนชัย  

5. งบประมาณ 
              แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
งบด าเนินงาน  จ านวน  216,720 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1.  การปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่   
ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จ านวน 150  คน 

   

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วย 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/กรรมการ/เจ้าหน้าที่ วิทยากร 100 คน 

   

- การบรรยายให้ความรู้ด้านวิชาการ จ านวน 4 วัน    
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 8 มื้อๆละ 30 บาท  24,000  
2. ค่าอาหารกลางวัน 4 มื้อๆละ 90 บาท  36,000  
3. ค่าอาหารเย็น 1 มื้อๆละ  250 บาท  30,000  
4. ค่าตอบแทนวิทยากรเดี่ยว 24 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 14,400   
5. ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จ านวน 2 กลุ่มๆ ละ 5 คน 
600*10 (คน) *3 (ชม.)   

24,000  
 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการท างาน 
จ านวน 2 วัน 

  
 

6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆละ 30 บาท  12,000  
7. ค่าอาหารกลางวัน , เย็น 3 มื้อๆ ละ 90 บาท  27,000  
8. ค่าท่ีพัก 50 ห้อง ๆ ละ 900 บาท  40,000  
9. ค่าท่ีพักห้องเดี่ยว 1 ห้องๆละ1,200 บาท  1,200  
10. ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร   8,120 
                               รวมทั้งสิ้น 38,400 170,200 8,120 

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ      
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6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ มีความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมสื่อ เทคโนโลยี  
ในการจัดการเรียนการสอนสูงขึ้น มีเครือข่ายครู         
รุ่นใหม่ที่เข้มแข็ง และเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียน              
ในฐานะผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น และผู้
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

- สอบถาม 
- การสังเกต 

- แบบประเมินโครงการ 
- แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ มีความมั่นใจในการด าเนินงาน และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ   
7.2 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้เรียนอย่าง

มีประสิทธิภาพ                        
7.3 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ มีอุดมการณ์ในเชิงบวก มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ

นักเรียน               
7.4 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ มีเครือข่ายครูรุ่นใหม่ที่เข้มแข็ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และ

สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานในเบื้องต้นได้  
7.5 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ มีทัศนคติ ค่านิยม ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว  
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)  
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายที่ 3                พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.2  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ 
   ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวัชรากร  เคยบรรจง, นางสาววงเดือน หนชัย, นางธนัชชา กีเนีย 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2562 – ตุลาคม 2562 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 ได้ด าเนินการตามนโยบาย                  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการคืนครูให้นักเรียน ซึ่งได้รับ
จัดสรร จ านวน 73 อัตราและเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ก าหนดภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ดังนี้ 

1. งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ รวมทั้งระบบ               
e-Office 

2. งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
3. งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล การจัดท า

รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
4. งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการ

แก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
5. งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ และ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจ เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ส่งผลให้กา รปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่าง                       
มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เพ่ือให้สอดรับกับโครงการ                
คืนครูให้นักเรียนขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
          2.1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และงานของการจัดการงานธุรการ อย่าง
ถูกต้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  

2.2 เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจ ประสบการณ์และเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่
ธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน 

2.3 เพ่ือพัฒนาทักษะ สร้างทัศนคติที่ดี  ที่ถูกต้อง และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ 
2.4 เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกภายในและศักยภาพในการปฏิบัติงานธุรการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.5 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเทคนิคในการประสานงาน การสื่อสารกับผู้อื่น และการพิชิตอุปสรรค 
2.6 เพ่ือลับคมเคล็ดลับ เทคนิค และกลยุทธ์ในการจัดการงานธุรการยุค 4.0 
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3. เป้าหมาย 
3.1  อบรมพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนตาม โครงการคืนครูให้นักเรียน จ านวน 73 คน   

 3.2  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

4.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ รวม 
อบรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด    
   2.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  30 
บาท/จ านวน 100 คน/ จ านวน 4 มื้อ                     
เป็นเงิน 

  
12,000 

  
12,000 

   2.2  ค่าอาหาร 90 บาท/จ านวน 100 
คน/จ านวน 2 มื้อ                เป็นเงิน 

 18,000  18,000 

   2.3  ค่าจัดท าป้ายไวนิลเป็นเงิน  700  700 
    2.4 ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร จ านวน 
100 ใบ ๆ ละ 65 บาท      เป็นเงิน 

 6,500  6,500 

2.5 ค่าจัดท าเอกสาร  
จ านวน 100 เล่มๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 

 2,500 
 

 2,500 
 

2.6 ค่าวิทยากร  จ านวน 4 คน ๆ ละ 2 
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  เป็นเงิน        

4,800   4,800 

2.7  ค่าวัสดุโครงการฯ   5,500 5,500 
รวมงบประมาณ 4,800 39,700 5,500 50,000 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

5. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้  
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
พัฒนามีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

แบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม 
 
ประเมินความพึงพอใจ 

แบบทดสอบ 
 
 

แบบประเมิน 

 

6.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ น านวัตกรรม ประสบการณ์ วิธีการด าเนินการ มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แผนงาน           พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   

นโยบาย ที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ 3.2       พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววงเดือน  หนชัย 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561   –  กันยายน  2562    
                                 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 ได้ก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยนบริบทโครงสร้างการ

บริหารการศึกษา การยึดหลักของการมีเอกภาพเชิงนโยบายในการปฏิบัติที่หลากหลาย การเน้นระบบการ
กระจายอ านาจ และการยึดหลักการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน กอรปกับสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์  
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง มีความหลากหลาย มีการแข่งขันที่สูงขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อวงการ
วิชาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นผู้น า/ผู้มีส่วนช่วยหลักในการขับเคลื่อนองค์กร และผู้บริหาร
สถานศึกษาก็เปรียบเสมือนจอมทัพที่จะน าพาสถานศึกษาในสังกัดก้าวไปอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ          
จึงจ าเป็นต้องมีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถในการบริหารงาน ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานทั่วไป 
ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ ในการบริหารองค์การนั้น ๆ ความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวขององค์การย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหาร ที่มีบทบาทส าคัญ อย่างยิ่งต่อความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของการจัดการศึกษา กอรปกับการศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการศึกษาต้องการให้ผู้ บริหารสถานศึกษา
เป็น “ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ”ที่มีความรู้และประสบการณ์สมกับที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นบุคลากร
วิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา กล่าวคือ มีความสามารถที่จะประสานการมีส่วนร่วมของครู 
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ในการระดมความสามารถและทรัพยากร           
เพ่ือการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการประกันคุณภาพเพ่ือให้การ
จัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์         
ในทุกด้านเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้น ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นจ าต้องได้รับการพัฒนา
เพ่ือให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีศาสตร์ มีหลักการ มีทฤษฎี มีการวิจัยค้น จนรู้ชัดและรู้จริง และมีการพัฒนาทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้น า และพฤติกรรมที่เหมาะสม           

ต่อการเป็นผู้น าการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการศึกษา 
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2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการอื่น  
2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการพัฒนาการศึกษา  
2.4 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้น าความรู้และทักษะทางด้านวิชาการ  และกฎหมายไปปรับใช้ในการ

บริจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ    

-  ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  139  คน 
3.1 เชิงคุณภาพ 

-  ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะในการบริหาร และการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม การบรรยายให้ความรู้ทาง
วิชาการ โดยเน้น  ความรู้ด้านวิชาการ
ที่สอดรับกับปัญหาที่เกิดข้ึน พร้อม
ด้วยหลักการบริหาร คุณธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล  ความ
โปร่งใสในองค์กร  และกฎหมายใน
การด าเนินงาน 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 155 คน 

 มกราคม – 
กันยายน 2562 
(จ านวน 2 วัน) 

น.ส.วงเดือน   
หนชัย และคณะ 

2. กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ท างาน 

ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 170 คน 

มกราคม – 
กันยายน 2562 
(จ านวน 3 วัน) 

น.ส.วงเดือน   
หนชัย และคณะ 

3. กิจกรรม  ส่งเสริมศีล  สมาธิ  ปัญญา 
-  จัดประชุมเพ่ือมอบนโยบายด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส  
พร้อมสวดมนต์ เพื่อขัดเกลาจิตใจ   
ให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป        
ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 

 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 
56 คน 

  ตุลาคม 2561 
– กันยายน 
2562 

น.ส.วงเดือน  
หนชัย และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. กิจกรรม การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มี
คุณธรรม  จริยธรรมดีเด่นภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 
2561 
- ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการ
คัดเลือก  ผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม
ดีเด่น 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการ  เพื่อคัดเลือก   
ผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมดีเด่น   
-  จัดประชุมเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 
-  ด าเนินการคัดเลือกผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรมดีเด่น  
-  จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้มี
คุณธรรม  จริยธรรม   

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 
56  คน  และ 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
จ านวน 139 คน 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

น.ส.วงเดือน   
หนชัย และคณะ 

 
5. งบประมาณ   

           แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
งบด าเนินงาน  จ านวน  95,200 บาท (เก้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณโครงการ ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที ่1 การบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ 3,600 87,600 4,000 
2  กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

ท างาน 
   

3 กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมศีล  สมาธิ  ปัญญา    
4 กิจกรรมที่ 4 การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรม  

จริยธรรมดีเด่นภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี 2561 

   

  

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ                                                                                   
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6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

- ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้มแข็ง มี
สมรรถนะ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น 
สามารถปฏิบัติงานได้ตามกรอบงานที่ก าหนด 
 

- สอบถาม 
- การสังเกต 

- แบบประเมินโครงการ 
- แบบสอบถาม 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
แผนงาน            พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
นโยบาย ที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ 3.2       พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววงเดือน  หนชัย 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2561   –  มีนาคม  2562    
                                 

1. หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ . 2546  และ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ตามมาตรา 34 ให้ระบุอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 39                 
ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา   ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท ามาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือเป็นข้อก าหนดและแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เพ่ือให้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความชัดเจน ครอบคลุม สอดคล้องกับภารกิจ  นโยบายและ
แนวทางการกระจายอ านาจ ในการบริหารและการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
รวมทั้งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาได้ใช้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประเมินตนเองเพ่ือพัฒนางานการบริหารและการ
จัดการศึกษาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                  

จากเหตุผลดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
จึงได้จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้มีข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาที่มีความ
ชัดเจน โดดเด่น ครอบคลุม สอดคล้องกับภารกิจ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถวางแผน 
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับในปี งบประมาณ 2562 จ าเป็นต้องประมวลผลแนวทางการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งวางแผนติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา และการ
สนับสนุนสถานศึกษาที่มีผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้ถ่ายทอดกระบวนการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จสู่
สถานศึกษาอ่ืน จึงต้องจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพ่ือขับเคลื่อน
กระบวนการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น ต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
2.2 เพ่ือถ่ายทอดกระบวนการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จสู่สถานศึกษาอ่ืน  
2.3 เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาในภาพรวมให้มี

ประสิทธิภาพ  
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3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  190  คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

- บุคลากรในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 สามารถวางแผน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถานศึกษาได้รับองค์ความรู้  และขับเคลื่อน
กระบวนการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นต้นแบบกับสถานศึกษาอ่ืนได้ 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ 
-  การประชุมประมวลผลแนวทางการ
ด าเนินงานม 
- การประชุมวางแผนติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน  
- การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา 
และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
60 คน 

พฤศจิกายน 
2561 – มีนาคม 
2562 

น.ส.วงเดือน  
หนชัย  
และคณะ 

2. กิจกรรม การพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงานสู่สถานศึกษาต้นแบบ  
 - การเสวนาหัวข้อ “เทคนิคและ
กระบวนการจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
ต้นแบบ” 
- การจัดแสดงนิทรรศการผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา 
และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
130 คน 

พฤศจิกายน 
2561 – มีนาคม 
2562 

น.ส.วงเดือน  
หนชัย  
และคณะ 

5. งบประมาณ   
               แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
งบด าเนินงาน  จ านวน 243,100  บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ดังนี้ 

รายการ ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที ่1 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ 

 81,000 22,000 103,000 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาแนวทางการด าเนินงานสู่
สถานศึกษาต้นแบบ 

12,600 98,000 29,500 140,100 
 

 หมายเหต ุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ    (ปรับลดงบประมาณกิจกรรมที่ 2 คงเหลือ 55,000 บาท) 
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6 . การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

- สพป.สระบุรี เขต 2 มีระบบติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ประสบผลส าเร็จและ
เป็นต้นแบบที่ดีให้กับสถานศึกษาอื่นได้ 
 

- สอบถาม 
- การสังเกต 

- แบบประเมินโครงการ 
- แบบสอบถาม 
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โครงการ               การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
แผนงาน       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายที่ 3           พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ 3.2  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวัชรากร  เคยบรรจง   นางสาววงเดือน  หนชัย   นางธนัชชา กีเนีย 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤศจิกายน  2561 – 30  กันยายน  2562 
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
สู่ระบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เน้นการพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเองและหน่วยงาน ให้ครอบคลุมองค์ความรู้ มีสมรรถนะ
และการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือ
เข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ และมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนให้การพัฒนา
ประสบความส าเร็จ ตลอดจนมีระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเน้นการพัฒนาโดยการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) เพ่ือสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาสมรรถนะ บริหารจัดการชั้นเรียน
ให้สอดคล้อง กับบริบทของสถานศึกษาตรงตามความความต้องการของผู้เรียน รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยยึดถือภารกิจ และพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างครบวงจร ด้วยระบบ DLIT และ DLTV ท าให้ครูไม่ต้องทิ้งชั้นเรียนเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผลดีต่อ
ระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงจึงมีความส าคัญมากส าหรับครู  ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาถือเป็นกลไกหลักส าคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม และเป็นผู้น าในการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นวงจรการพัฒนาที่ยั่งยืน การให้ครูเลือกหลักสูตรพัฒนา
ตนเอง โดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น  และพัฒนาครูให้มีศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาครูโดยใช้หลักการตอบสนองต่อความ
ต้องการของครูในแต่ละโรงเรียนอย่างแท้จริง  ครูได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอตรง ตามความต้องการ             
และสามารถน าความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แบบ PLC (Professional Learning Community) อีกทั้งเป็นการพัฒนาครู ตามหลักสูตร ที่เป็นระบบ 
มีคุณภาพ มีมาตรฐานผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนางานโดยตรงและสามารถ
เชื่อมโยงกับวิทยฐานะได้อีกด้วย  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในหลากหลายรูปแบบ  จึงได้ก าหนดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นมือ
อาชีพและมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง 
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 2.2 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการพัฒนางานในหน้าที่โดยทั่วถึงและ 
เท่าเทียมกันตามศักยภาพโดยไม่ทิ้งห้องเรียน 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้ง 3 กิจกรรม โดยจัดหลักสูตรและกิจกรรม               
ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 แก้ครูทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 139 โรงเรียน 
          3.2 เชิงคุณภาพ  

3.2.1 ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยเน้นการเสริมสร้างทักษะและ
ขบวนการเรียนรู้ ให้ได้มาตรฐานสากล  สามารถน ามาปรับใช้ในการด ารงชีวิต ภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารครูและ
ผู้เรียนได้ ตามมาตรฐานสากล 

3.2.2 ผู้เข้าร่วมการประชุมและสัมมนา ในการศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอ่ืนได้
   
4. วิธีการด าเนินงาน/ปฏิทินด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

(ส านักงาน)เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
-พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน  ให้ได้ตามมาตรฐานสากล 
-ศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์การท างานตามสายงาน 

  ตลอดปีงบประมาณ นางวัชรากร  
เคยบรรจง 
และคณะ 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว   ตลอดปีงบประมาณ  
 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาทักษะพัฒนาลูกจ้าง

ชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน 
  ตลอดปีงบประมาณ  

 

5. งบประมาณ    
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

งบด าเนินการ จ านวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินงาน (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร(ส านักงาน)เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  
-พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน  ให้ได้ตามมาตรฐานสากล 
-ศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์การท างานตามสายงาน 

 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

100,000 
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ที ่ รายการ 
งบด าเนินงาน (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาลูกจ้างประจ า/ลูกจ้าง

ชั่วคราว 
 25,000  25,000 

3. กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาทักษะพัฒนา
ลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน 

 25,000  25,000 

จ านวน 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 150,000 

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ศักยภาพ สมรรถนะท่ีสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้
ตามกรอบงาน ที่ก าหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอบถาม 
การสังเกต 

แบบประเมินโดยใช้ 
Google Forms.  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาตนเอง สู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของข้าราชการครูและช่วยเสริมสร้างการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตรงตามความต้องการของตนเองและหน่วยงาน 
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โครงการ               เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของบุคลากร          
                              ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
แผนงาน       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายที่ 3           พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ 3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวัชรากร เคยบรรจง  นางสาววงเดือน หนชัย นางธนัชชา กีเนีย 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤศจิกายน  2561 – 30  กันยายน  2562 
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
1. หลักการและเหตุผล 
  กระบวนการบริหารงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพราะถือว่าการบริหารทุนมนุษย์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงขึ้น     
เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร ขณะเดียวกันการสร้างแรงจูงใจก็เป็นกลยุทธ์
ที่ส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การท างาน การจูงใจ อาจด าเนินการได้ในทุก
กระบวนการของการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การจูงใจเพ่ือดึงดูดคนดี คนเก่งเข้าสู่ระบบราชการ การจูงใจเพ่ือ
รักษาคนดีคนเก่งที่มีอยู่ในระบบราชการให้ทุ่มเทท างานอย่างเต็มศักยภาพ ในขณะเดียวกันข้าราชการที่มี
ประสบการณ์การท างาน ในภาคราชการ เคยท าคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นเวลากว่า 25 ปี ข้าราชการ
ที่จะเกษียณอายุราชการในแต่ละปีล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ และเป็นผู้น า
หรือผู้อาวุโสในครอบครัวของตนและชุมชน ซึ่งนับได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่จะท าประโยชน์ต่อไปได้อีก 
 ราชการจึงควรต้องตอบแทนบุคคลกลุ่มนี้ด้วยการเสริมสร้างคุณภาพและเพ่ิมคุณค่าของชีวิต เพ่ือให้
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา            
เห็นว่า ข้าราชการที่อายุใกล้เกษียณอายุราชการกลุ่มนี้ ยังสามารถท างานให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศได้อีก                        
จึงควรดูแลและสนับสนุน พัฒนาศักยภาพและพัฒนาทักษะ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์
ดังกล่าวแก่ชนรุ่นต่อๆไป  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปละประสบการณ์ร่วมกันและสร้าง

เครือข่าย ในการสร้างกลุ่มเพ่ือท าประโยชน์แก่สังคม 
2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้แนวทางในการจัดการความรู้เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้

และประสบการณ์สู่คนรุ่นใหม่ เพ่ือเตรียมก าลังคนให้มีความพร้อมและสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ 
2.3 เพ่ือให้บุคลากรมีขวัญ ก าลังใจ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
2.4 เพ่ือสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร การแสดงกตเวทิตาจิตต่อผู้มีพระคุณ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ใกล้เกษียณอายุราชการ จ านวน 107 คน ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด

องค์ความรู้แก่ชนรุ่นต่อๆ ไป   
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3.2 เชิงคุณภาพ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและบริบทและสามารถน าไปใช้ในการ

ยกระดับด้านวิชาชีพให้สูงขึ้นและน าไปพัฒนางานในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ           
มากยิ่งขึ้น  

4. วิธีการด าเนินงาน/ปฏิทินด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที ่1 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและ

พัฒนาดุลยภาพชีวิตด้านสุขภาพของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ปี 2562  

ตลอดปีงบประมาณ นางธนัชชา กีเนีย 
และคณะ 

2 กิจกรรมที ่2 กิจกรรมถอดประสบการณ์การปฏิบัติ
ราชการที่ประสบผลส าเร็จ 

ตลอดปีงบประมาณ นางวัชรากร  
เคยบรรจง และคณะ 

3 กิจกรรมที ่3 กิจกรรมกตเวทิตาจิตข้าราชการ
อาวุโส 

ตลอดปีงบประมาณ นางวัชรากร  
เคยบรรจง และคณะ 

5. งบประมาณ    
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

งบด าเนินการ จ านวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ดังนี้ 
ที ่ รายการ งบด าเนินงาน (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. กิจกรรมที ่1 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและ

พัฒนาดุลยภาพชีวิตด้านสุขภาพของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2562  

 
 

20,000  20,000 

2 กิจกรรมที ่2 กิจกรรมถอดประสบการณ์การ
ปฏิบัติราชการที่ประสบผลส าเร็จ 

 -  - 

3 กิจกรรมที ่3 กิจกรรมกตเวทิตาจิตข้าราชการอาวุโส  130,000  130,000 
จ านวน 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 150,000 

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพ 
สมรรถนะที่สูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้ตาม 
กรอบงาน ที่ก าหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอบถาม 
การสังเกต 

แบบประเมินโดยใช้ 
Google Forms.  

7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาตนเอง สู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของข้าราชการครูและช่วยเสริมสร้างการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตรงตามความต้องการของตนเองและหน่วยงาน 
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โครงการ              พัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ 3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี   และนางการะเกต นิยมธรรม 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤศจิกายน 2561 – ตุลาคม 2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 35 ให้มีส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา               
เพ่ือการบริหารงานลูกเสือในเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรา 36 ก าหนดให้มีคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่
การศึกษามาตรา 38 ท าหน้าที่ก ากับดูแล สนับสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
และระเบียบของทางราชการ และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี                 
เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นคนดี 
มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความสามัคคี มีความสงบสุขเพ่ือความมั่นคงของประเทศ เนื่องจาก
ในการจัดกิจกรรมลูกเสือจ าเป็นต้องมีครูผู้สอนที่มีความรู้ ความสามรถเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ มีทักษะในการ
ฝึกอบรม และมีเจตคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือจึงจะท าให้การฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร 
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ           
ในสังกัด ของส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนกิจการลูกเสือ   
ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมจะได้น าเอาหลักการ แนวคิด และวิธีการทางกระบวนการลูกเสือ ไปปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ก ากับลูกเสือในกองลูกเสือของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่                     
ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้องค์คณะบุคคลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และภารกิจของ
ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในจุดหมาย วัตถุประสงค์และวิธีการใน
การฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ ตามแนวทางของส านักงานลูกเสือโลก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ของ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้มีความรู้และทักษะทางการลูกเสือ
สามารถท าหน้าทีเ่ป็นผู้บริหารงานในกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.3 เพ่ือสร้างความเข้าใจการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี 
เขต 2 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 และเสริมสร้างทักษะการท างานร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา และบุคลากรทางการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 
           3.1.1 กิจกรรมที่ 1 
   - จัดฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  
และผู้ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือในสังกัด จ านวน 1 รุ่น 80 คน 
              3.1.2 กิจกรรมที่ 2  
                     - จัดฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  และ
ผู้ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือในสังกัด จ านวน 1 รุ่น 80 คน 
              3.1.3 กิจกรรมที่  3  
   - จัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี  เขต 2 จ านวน  25 คน  

3.2 เชิงคุณภาพ 
              3.2.1 กิจกรรมที่ 1   

  - ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ทั้ง 80 คน          
มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในกระบวนการลูกเสือ รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน 
และเผยแพร่ต่อไปได ้

3.2.2 กิจกรรมที่ 2 
   - ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสุตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ทั้ง 80 คน                  
มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในกระบวนการลูกเสือ รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน 
และเผยแพร่ต่อไปได ้

3.2.3 กิจกรรมที่ 3 
                      - คณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2  มีความเข้าใจการด าเนินงานของ
ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 และได้มีประสบการณ์ด้านลูกเสือ
เพ่ิมข้ึนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 
4. วิธีการด าเนินงาน 

 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือข้ันความรู้
เบื้องต้น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ จ านวน 1 รุ่น 80 คน  

กรกฎาคม 2562 นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี 
และการะเกต นิยมธรรม 

กิจกรรมที่ 2 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้
ชั้นสูง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ จ านวน 1 รุ่น 80 คน 

เมษายน –พฤษภาคม 
2562 

นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี 
และการะเกต นิยมธรรม 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี 2562 จ านวน 25  คน  

สิงหาคม 
2562 

 

นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี 
และการะเกต นิยมธรรม 
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5. งบประมาณ 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น   109,000   บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน) 

 งบประมาณ แผนงาน พ้ืนฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
งบด าเนินงาน  13,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1    
    - งบประมาณจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาสระบุรี เขต 2  จ านวน 13,000 บาท  
    - ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมคนละ 1,200 บาท จ านวน 80 คน เป็นเงิน 96,000 บาท  
 

รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดฝึกอบรม 
กิจกรรมที่ 1 หลักสูตร B.T.C. (4 วัน 3 คืน) 
1) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้ารับ 
   การฝึกอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่  90 คน ๆ ละ    
   850 บาท  (อาหาร 10 มื้อ  อาหารว่างพร้อม  
   เครื่องดื่ม 6 มื้อ) 
2) ค่าท่ีพัก (4 วัน 3 คืน) คน ๆ ละ 150 บาท 90 คน 
3)  ค่าตอบแทนวิทยากร      
4) ค่าวัสดุ และอุปกรณใ์นการฝึกอบรม  
5) เอกสาร/ค่าถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่มคู่มือ 

 
 
 
 
 
 
 

8,000 
 

 
 

76,500 
 
 
 

13,500 
 
 

8,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

รวม (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน) 8,000 98,000 3,000 
กิจกรรมที่ 2 หลักสูตร A.T.C. - - - 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาสระบุรี เขต 2 

- - - 

 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการ
ฝึกอบรมร้อยละ 100 
2) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้              
ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ และ
ทักษะทางลูกเสือ และน าไปพัฒนา
เยาวชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 100 

- แบบสอบถาม 
- การสังเกต 
 

- แบบสอบถาม 
- รายงานผลการด าเนินงาน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้
เบื้องต้น และผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง 
 7.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญไปใช้ในโรงเรียนของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 7.3 ผู้ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปพัฒนาตนเองด้านลูกเสือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ            แข่งขันกีฬำสัมพันธ์บุคลำกร สพป.สระบุรี เขต 2 ปี 2562 

แผนงาน           พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

นโยบายที่ 3           พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี และนางกชพร  ศิริปรุ    

ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ      ธันวาคม 2561– พฤษภาคม 2562 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ก าหนดให้มีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และส่งทีม
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชุมชนในพ้ืนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 มีการเชื่อมสัมพันธไมตรีกันให้เกิดมิตรภาพโดยใช้
กีฬาเป็นสื่อสร้างสัมพันธ์ ความร่วมมือ ความสามัคคี  ในหน่วยงานที่จะส่งผลต่อการประสานงานให้เป็นไป
อย่างสะดวกราบรื่นยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการต่าง ๆ  
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร พนักงานและเยาวชนในพ้ืนที่ ให้บุคลากร             
ในส านักงาน ได้ออกก าลังกายเพ่ิมมากขึ้น ท าให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงจัดท าโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต 2  ปี 2562 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธ์ภารกิจเชิงนโยบายร่วมกัน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์ 
 2.2  เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 มีน้ าใจ รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  
        2.3  เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีของบุคลากรและเยาวชนในพื้นท่ี 

3. เป้าหมาย 
        3.1 เชิงปริมาณ 
     ผู้บริหารครู และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
ประมาณ 1,200 คน โดยจัดการแข่งขันกีฬา ดังนี้ 

 - แข่งขันกีฬาสากล จ านวน 6 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬาเปตอง กีฬาตะกร้อ กีฬา
วอลเล่ย์บอล กีฬาแชร์บอล  

 - แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน จ านวน 4 ประเภทกีฬา ได้แก่ กีฬาชักเย่อ กีฬาวิ่งผลัดกระสอบ กีฬาปิดตา
ตีหม้อ กีฬาเกมวิบาก ประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ 
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        3.2  เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2         

มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สร้างความสามัคคีในหน่วยงาน ชุมชนในพ้ืนที่ และมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง ท าให้การประสานงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 

4. วิธีด าเนินการและปฏิทินด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหาร 
ครู และบคุลากรในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 
  

ธันวาคม 2561 –
มกราคม 2562 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
 

กิจกรรมทึ่ 2 แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชน
ในพ้ืนที่ 

พฤษภาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
 

5. งบประมาณ 
       แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบด าเนินงาน จ านวน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันพันบาทถ้วน) 
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ดังนี้ (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวด

รายจ่าย (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม 
กรรมการ จ านวน 30 คน ๆ ละ 30 บาท 2 ครั้ง
- ค่าอาหารเย็นและเครื่องดื่มบุคลากรใน สพป.
สระบุรี เขต 2 คนๆ ละ 200 บาท จ านวน 60 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
กรรมการจัดสถานที่ 20 คนๆ ละ 150 บาท 1 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
บุคลากรในสพป.สระบุรี เขต 2 จ านวน 60 คนๆ 
ละ 150 บาท 
- ค่าจัดท าพิธีเปิดการแข่งขัน 
- ค่าเช่าเครื่องไฟขยายเสียง 
- ค่าเต็นท์ 8 หลัง ๆ ละ 900 บาท 
- ค่าวัสดุ/วัสดุอุปกรณ์แข่งขัน/วัสดุท าสนาม 

110,000   

1,800 

12,000 
 

3,000 
 

9,000 

 

25,000 
8,000 
7,200 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
10,500 
17,500 
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ที ่ รายการ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวด

รายจ่าย (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าเสื้อนักกีฬาและกรรมการ 70 ตัวๆ ละ    
250 บาท 
- ค่าถ้วยรางวัล 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางวงดุริยางค์ 
- ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 
- ค่าจ้างท าธง 

 

2,000 

 
6,000 

 
5,000 
3,000 

2 ค่าใช้จ่ายในการร่วมการแข่งขันกีฬา 
เชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนในพื้นที่ 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 90 บาท 35 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ 
มื้อละ 30 บาท 35 คน  
- ค่าวัสดุ (ชุดกีฬา จ านวน 25 ชุดๆ ละ 350 บาท)  
- ค่าป้ายไวนิล 

15,000 

 

 

 

 

3,150 
2,100 

 

8,750 
1,000 

 รวม  125,000 - 73,250 51,750 

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 
 

วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

- ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรม สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ 
- ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬามีร่างกายและสุขภาพแข็งแรง 

- การสังเกตพฤติกรรมผู้ที่เข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- การประเมินผล 
- สรุปรายงานผล  
 
 

- แบบประเมินโครงการ 
 
 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         7.1  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2         
ที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีการเชื่อมสัมพันธไมตรีกัน เกิดควำมรักควำมสำมัคคี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและต่อ
ชุมชนในพ้ืนที่ 
         7.2  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2         
มีสุขภำพแข็งแรงทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
         7.3  นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันครบทุกรายการ 
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โครงการ               การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน 
ด้วยระบบออนไลน์(Teachers and Educational Personnel Enhancement Based  
on Mission and Functional Areas as Major : TEPE Online) 

แผนงาน       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายที่ 3           พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ 3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวัชรากร  เคยบรรจง   นางสาววงเดือน  หนชัย   นางธนัชชา กีเนีย 
ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤศจิกายน  2561 – 31  เมษายน  2562 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
TEPE  Online เป็นระบบพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนา โดยมุ่งหวังให้เป็นระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพโดยระบบมีกระบวนการพัฒนาแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  ได้แก่  

1. การพัฒนาตนเอง เป็นส่วนที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองตาม
วัตถุประสงค์การพัฒนา โดยการเข้ารับการพัฒนาด้วยการเรียนรู้ผ่านเว็บไซด์ TEPE Online   

2. การรับรองความรู้ เป็นส่วนที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการทดสอบสามารถ
น าไปประกอบการพัฒนาในหลักสูตรต่างๆ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบออนไลน์(Teachers and Educational 
Personnel Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Major : TEPE Online)  จึ ง ไ ด้
ก าหนดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้นก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งคร ู
 2.2 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการพัฒนางานในหน้าที่โดยทั่วถึงและ
เท่าเทียมกันตามศักยภาพโดยไม่ทิ้งห้องเรียน 
 2.3 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีและขอต่อใบประกอบวิชาชีพครูผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษา 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วย
ระบบ TEPE Online  ครบ 100% 
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3.2 เชิงคุณภาพ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและบริบทรอบตัวผู้เรียน และสามารถ

น าไปใช้ในการยกระดับด้านวิชาชีพให้สูงขึ้นและน าไปพัฒนางานในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น  

 

4. วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 สร้างความเข้าใจการพัฒนาครูฯด้วยระบบ 
TEPE Online  แก่คณะกรรมการทุกฝ่าย 

พฤศจิกายน -  
มีนาคม  2562 
 

1.นางวัชรากร เคยบรรจง
2.นางสาววงเดือน หนชัย 
3.นางธนัชชา กีเนีย 
 
 
 

2 สร้างความเข้าใจการพัฒนาครูฯด้วยระบบ 
TEPE Online  ให้ครูในสถานศึกษาได้รับทราบ
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
สถานศึกษา 

3 แจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าเรียนใน
ระบบ TEPE Online   

4 สพป.สระบุรี เขต 2 ติดตามผลการด าเนินงานโดยให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษารายงานผลการเข้าเรียน  
และส่งเกียรติบัตร คนละ 1 ฉบบั 

5 สพป.สระบุรี เขต 2 สรุปผลการด าเนินงาน 

5. งบประมาณ    
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

งบด าเนินการ จ านวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ดังนี้ 
ที ่ รายการ งบด าเนินงาน (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม

ของผู้เข้าอบรม/คณะกรรมการ รวม 115 คน  
จ านวน 1 มื้อๆ ละ 30 บาท    

 
 
 

 
 

3,450 

  
 

3,450 
2. ค่าจัดท าเอกสารคู่มือคณะกรรมการ  

จ านวน 10 ชุด/55 บาท 
 550  550 

จ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่พันบาทถ้วน) 4,000 

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีศักยภาพ สมรรถนะที่สูงขึ้น สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามกรอบงาน ที่ก าหนด  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอบถาม 
การสังเกต 

แบบประเมินโดยใช้ Google 
Forms.  
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาตนเอง สู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของข้าราชการครูและช่วยเสริมสร้างการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตรงตามความต้องการของตนเองและหน่วยงาน 
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นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 
โครงการ   เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายที่ 4   สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า 
                               ทางการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4.1  ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี และ นางรุจิกร วุฒิศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนโยบำยส ำคัญที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน         

มีการด าเนินงานตามกระบวน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน ส่งเสริม
พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา และส่งต่อนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รอดพ้นจากภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย การด าเนินงานมีวิธีการ ขั้นตอน 
เครื่องมือที่ชัดเจนและที่ส าคัญ คือ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ 
กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ครู หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ต ารวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
ซึ่งควำมมุ่งหวังของกำรจัดกำรศึกษำ คือ มุ่งให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี มีปัญญำ มีควำมสุขในการด าเนินชีวิต 

 เพ่ือให้การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและสามารถ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้จัดท า
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ นักเรียน

ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาได้พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ 

ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546   

2.4 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ร่วมกับสถานศึกษาและภาคี
เครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันภัยคุกคาม และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนในสังกัด 
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3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน 
5 อ าเภอ ๆ ละ 1 คน รวม 5 คน 

3.1.2. ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 139 
โรงเรียน 139 คน 

3.1.3 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สถานศึกษา              
ในสังกัด เจ้าหน้าที่ วิทยากร จ านวน 139 คน 
  3.2 เชิงคุณภาพ  

3.2.1 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง สามารถดูแลช่วยเหลือ คุ้มครอง
นักเรียนด้วยกระบวนการเสริมเสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตที่เหมาะสม นักเรียนรู้เท่าทันปัญหา
และสถานการณ์พร้อมที่จะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน 

3.2.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)  มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ.2546 และมีแผนการออกตรวจติดตามเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน มีแนวทางการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
4. วิธีการด าเนินงานและปฏิทินปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด 
4. ประสานวิทยากร / ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. จัดกิจกรรม 
    5.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมครูผู้รับผิดชอบระบบดู
ช่วยเหลือนักเรียน  
    5.2 กิจกรรมที่ 2 การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    5.3 กิจกรรมที่ 3 การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา 
    5.4 กิจกรรมที่ 4 อบรมเครือข่าย พสน. เฝ้าระวัง 
ตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

ตุลาคม 2561 – 
สิงหาคม 2562 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 2562 

นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี 
และ  

นางรุจิกร วุฒิศาสตร์ 
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5. งบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ                
งบด าเนินงาน จ านวน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินงาน(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 อบรมครูผู้รับผิดชอบระบบดูช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมที่ 2 การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน/เครื่องอุปโภคบริโภค                 

5 ชุด ชุดละ 5,000 บาท  
 25,000  

2.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  3,500  
2.3 ป้ายไวนิล  1,500  

 รวม (สามหมื่นบาทถ้วน)  30,000  
กิจกรรมที่ 3 การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 4 อบรมเครือข่าย พสน. เฝ้าระวัง ตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน  
4.1 ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน             

145 คน คนละ 30 บาท  
 4,350  

4.2 ค่าใช้จ่ายในการออกตรวจติดตามความประพฤติ
นักเรียน และนักศึกษา 

 12,000  

4.3 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์   1,650 
 รวม (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  16,350 1,650 
 รวมทั้งสิ้น (ส่ีหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 48,000 

 
6. การติดตามและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วม   ใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เข้มแข็งและปลอดยาเสพติด 
3. สพป.สระบุรี เขต 2 มีการติดตาม ประเมินผล 
การดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด 
4. สพป.สระบุรี เขต 2 สถานศึกษาในสังกัด และ
ภาคีเครือข่าย มีแผนในการออกตรวจติดตาม
ความประพฤตินักเรียน เฝ้าระวังป้องกันภัย
คุกคามและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของ
นักเรียนในสังกัด 

- การสังเกต 
- สอบถามการติดตาม
และสรุปรายงานผล 

- แบบสอบถามแบบ
ติดตามและรายงานผล 
- เอกสารรายงานผลการ
ออกตรวจติดตามและ
รายงานผลด าเนินงาน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
ปกป้องและคุ้มครองในทุกมิติ ด้วยกระบวนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและเสริมสร้างทักษะชีวิต 
นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
  7.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหา เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิติที่ดีในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและ
ปลอดภัย 
      7.3 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546    
 7.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ สถานศึกษาในสังกัด และภาคี
เครือข่าย ร่วมมือปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังป้องกันภัยคุกคาม และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
นักเรียนในสังกัด 
 7.5 นักเรียนในสังกัดมีภูมิคุ้มกันทางสังคม มีความประพฤติที่เหมาะสมตามกฎกระทรวงและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง 
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โครงการ            ศูนย์เครือข่าย “ชวนน้องกลับห้องเรียน” 
แผนงาน            พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
นโยบายที ่4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการศึกษาที่มีคุณธรรม มีมาตรฐาน  
                                และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี และนางกชพร  ศิริปรุ    
ลักษณะโครงการ          โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤศจิกายน 2561– พฤษภาคม 2562 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  มาตรา 10 

ก าหนดใหก้ารจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า
สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  และตามพระราชบัญญัติการศึกษา          
ภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่บัญญัติให้มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ดังนั้น นัก เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             
ต้องเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีโรงเรียนที่ต้องอยู่ในพ้ืนที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมมาก ซึ่งเหมาะแก่การย้ายถิ่นฐานการอาศัยของคนต่างด้าว หรือต่างพ้ืนที่อพยพมาประกอบอาชีพ
อยู่มากมาย และมีบางส่วนมีอาชีพเพาะปลูกรายได้ที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผล
ให้นักเรียนที่อยู่วัยศึกษาภาคบังคับไม่สามารถที่จะเข้าได้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มจะหยุดเรียนสาเหตุจาก
ปัญหาครอบครัว ฐานะยากจน อพยพตามผู้ปกครอง หาเลี้ยงครอบครัว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้จัดโครงการศูนย์เครือข่าย  “ชวนน้องกลับห้องเรียน”  เพ่ือสร้างเครือข่ายใน
การช่วยเหลือและติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มจะออกลางคัน ขึ้น เพ่ือร่วมกันกับโรงเรียนแก้ไขปัญหา          
ออกกลางคันของนักเรียนให้กลับเข้าศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับให้ได้มากที่สุด และลดจ านวน
การออกกลางคัน 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือสร้างเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กได้เข้าเรียนและเรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี หรือในระดับที่สูงกว่าต่อไป 
 2.2  เพ่ือเสริมสร้างความตะหนักให้แก่สังคมได้รับรู้ และตื่นตัวต่อความส าคัญของการศึกษาภาคบังคับ 
เป็นเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
 2.3  เพ่ือลดอัตราการเด็กออกกลางคันของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 ศูนย์เครือข่ายชวนน้องกลับห้องเรียน จ านวน 15 เครือข่าย สามารถติดตามเด็กนักเรียนที่ขาดเรียน
หรือออกกลางคันให้มาเรียนตามปกติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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3.2  เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ร่วมมือกันด าเนินการ

ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กกลุ่มเสี่ยง ให้กลับมาเรียนได้ตามปกติ ลดจ านวนนักเรียนออกกลางคันลดลงจาก 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 

4. วิธีด าเนินการและปฏิทินด าเนินงาน 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
2. ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน  
ปีการศึกษา  2561 จ าแนกตามสาเหตุ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย “ชวนน้อง
กลับห้องเรียน” ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. จัดท าคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและข้อ
กฎหมาย แนวทางการด าเนินการในการช่วยเหลือ
และติดตามนักเรียนมาเข้าเรียน 
5. ประชุมคณะกรรมการวางแผนออกติดตามศูนย์ฯ 
6. คณะกรรมการออกติดตามการด าเนินงาน 
จ านวน 15 ศูนย์เครือข่าย 
7. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ  

พฤศจิกายน 2561 – 
พฤษภาคม 2562 

นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
และนางกชพร ศิริปรุ 

5. งบประมาณ - 
 

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

- จ านวนนักเรียนออกกลางคัน         
ปีการศึกษา 2561 ลดลงจาก           
ปีการศึกษา 2560 

- ออกติดตามและประเมินผล
ศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์เครือข่าย 
- แบบติดตาม 
- การสรุปผล  

- แบบเก็บข้อมูลนักเรียนที่มี
แนวโน้มออกกลางคัน 
- แบบติดตาม 
 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          7.1  เด็กในเขตบริการได้รับการศึกษาภาคบังคับ มีโอกาสเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
          7.2  เกิดระบบเครือข่ายในการท างาน ท าให้สถานศึกษาสามารถบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จะส่งผลต่อการลดอัตรากรออกกลางคันของนักเรียน 

7.3  ทราบปัญหาและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัดน ามาเป็นข้อมูลสู่การแก้ปัญหา
อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ท าให้อัตราการออกลางคันลดน้อยลงและหมดไปในที่สุด 
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นโยบายที่ 5 เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการ 
 
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจงานหลักกลุ่มอ านวยการ                          

แผนงาน           พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

นโยบาย ที่  5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   

ประเด็นกลยุทธ์  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มอ านวยการ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณา  นาเจริญ  และคณะ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และก าหนดแผนการศึกษาชาติ             
เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน จึงต้องมีการด าเนินงาน
ตามแผนงานโครงการที่สอดรับกับนโยบายที่ส าคัญ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน      
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายโดยมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล  และได้
ก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือเป็นการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานที่จะต้องจัดท าร่วมกันเพ่ือให้เป็นไปอย่างทั่วถึง โดยหลักการมีส่วนร่วม 
และมีการบูรณาการการด าเนินงานต่อไป 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญ เพ่ือพัฒนาด้าน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์นโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงต้องด าเนินการด้านการจัดการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ          
อีกท้ังให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
เพ่ือให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งในส านักงานและสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการติดตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ท าให้มีผล             
การด าเนินงานในทุกภารกิจงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมการท างานเป็นทีม 
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจงานหลักของกลุ่มอ านวยการให้ประสบความส าเร็จต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือรับทราบนโยบายเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวง หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ           

ที่เก่ียวข้อง ในด้านการศึกษาเพ่ือก้าวทันสู่การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้น 
2.2  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้สนองต่อนโยบายของรัฐบาล       

ส่วนราชการและหน่วยงาน พร้อมทั้งเป็นการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานในภารกิจงานหลักของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกคน 

2.3 เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.4 เพ่ือพัฒนาภารกิจงานหลักท่ีได้ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2.5 เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้

ถึงความส าเร็จของหน่วยงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2.6 เพ่ือส่งเสริมการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสนองต่อการให้บริการต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

2.7 เพ่ือส่งเสริมการจัดสวัสดิการสวัสดิภาพส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.8 เพ่ือพัฒนางานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การรักษาความปลอดภัยของส านักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สุขลักษณะอนามัยมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมาก
ยิ่งขึ้น 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน 60 คน 

3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างของสถานศึกษา            
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวนประมาณ 1,700 คน 

3.1.3 บุคคลภายนอกที่มาติดต่อขอรับบริการในด้านต่าง ๆ ประมาณ 500 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับความรู้ความเข้าใจในภารกิจงานด้านนโยบาย ทิศทาง ทางการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น  
3.2.2 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับการพัฒนาด้านปฏิบัติงานเพ่ือให้สนองต่อนโยบายของรัฐบาล ส่วนราชการ
และหน่วยงาน พร้อมทั้งเป็นการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานในภารกิจงานหลักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.2.3 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับทราบข่าวสารข้อมูล และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
และผลงานของหน่วยงานที่ได้ปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมถึงผลงานของสถานศึกษาในสังกัด    

3.2.4 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการจากหน่วยงานมากยิ่งขึ้น  และ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน ต.ค.-พ.ย. 61 นางสาววรรณา 
นาเจริญ และคณะ 

2. ผู้รับผิดชอบรวบรวมกิจกรรมเพ่ือเขียนโครงการ ต.ค. – พ.ย. 61  
3. เขียนโครงการเพ่ือน าเสนอ พ.ย. 61  
4. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พ.ย.61.-ธ.ค.61  
5. ด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ พ.ย.61.-ก.ย.62  
6. สรุปผลการด าเนินงาน มิ.ย.- ก.ย.62  
7. น าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป มิ.ย. – ก.ย.62  

5. งบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
งบด าเนินงาน จ านวน  290,700 บาท (สองแสนเก้าหม่ืนเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณโครงการ ดังนี้  (ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

 

ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านนโยบาย
การจัดการศึกษาของหน่วยงาน (ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 
จ านวน 4 วัน จ านวน 170 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 90 บาท รวม 4 วัน 
จ านวน 170 คน 

  
 
 

40,800 
 

61,200 
 

 

 รวมเงิน  (102,000)  102,000  
2 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน

มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 
จ านวน 40 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ ๆ ละ 90 บาท จ านวน 
40 คน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
- ค่าจัดท าเอกสาร 

 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 

7,200 
 

10,800 

 
 
 
 
 
 
 

7,000 
 รวมเงิน    (28,600) 3,600 18,000 7,000 
3 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ

ควบคุมภายใน 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 
จ านวน 200 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 90 บาท จ านวน 
200 คน 
- ค่าตอบแทนวิทยาบุคคลภายนอก 8 ชั่วโมง ๆ ละ                
600 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของวิทยากร  
2 วัน   (ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ) 
- ค่าจัดท าเอกสาร 

 
 
 
 

4,800 

12,000 
 

18,000 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 
 รวมเงิน   (42,800) 4,800 32,000 6,000 
4 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 
จ านวน 40 คน   
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 90 บาท จ านวน 
40 คน 
- ค่าจัดท าเอกสาร 

  
 
 

4,800 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 รวมเงิน    (13,400)  8,400 5,000 
5 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ (AMSS /SMSS) 
(บูรณาการงบประมาณกับกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาทางไกลฯ)  

- - 
 

 

- 

6 กิจกรรมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมประเพณีไทยอันดีงาม 
(ใช้งบประมาณบริหารจัดการของ สพป.) 

- - 
 

 

- 

7 กิจกรรม ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างในสังกัด 
- จัดกิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  
เดือนละ 1 ครั้ง 
- จัดท ากิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิด 
- การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี 
(ใช้งบประมาณบริหารจัดการของ สพป.) 
 

- - 
 

 

- 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

8 กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน 
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสื่อและกล
ยุทธ์ในการสื่อสารของเครือข่ายประสัมพันธ์ 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 30 
บาท จ านวน 150 คน  
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 90 บาท จ านวน 
150 คน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน 5 ชั่วโมง ๆ ละ 
600 บาท 
- ค่าป้ายและจัดท าเอกสาร 
2. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ป้าย (บอร์ด) ประชาสัมพันธ์ 
การจัดท าท าเนียบบุคลากร 
3. จัดท าวารสารทางอิเล็คทรอนิคส์ 
    - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างาน 4 ครั้ง ๆ ละ 10 คน ๆ 
ละ 120 บาท  
    - ค่าพาหนะเหมาจ่าย 200 บาท/ครั้ง  4 ครั้ง  
10 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 

9,000 
 

13,500 
 
 
 
 
 
 
 

4,800 
 

8,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
20,000 

 
 

 รวมเงิน    (63,300) 3,000 35,300 25,000 
9 กิจกรรมงานพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และ

ความปลอดภัยในสถานที่ราชการ เพ่ือรองรับการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
1. งานรื้อถอนอาคารประกอบ (หมวดยานยนต์) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 วัน ๆ ละ 120 บาท 6 คน 
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย 5 วัน ๆ ละ 200 บาท 6 คน 
- ค่าวัสดุ  
2. งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 
- งานถมลูกรัง ขนาดห้อง 5*5 เมตร 
- งานเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 4 คิว ปูวาง
เหล็กไวยเมทขนาด 2 มม. 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงลูกจ้างฯ 5 คน ๆ ละ 120 บาท 5 วัน 
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย 5 คน ๆ ละ 200 บาท 5 วัน 
4. งานจัดกิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน 
5. งานพัฒนาดูแลรักษาความสะอาดฯ (ใช้งบ สพป.) 

  
 
 
 

3,600 
6,000 

 
 
- 
 
 

3,000 
5,000 

 
 
 
 
 
 

10,000 
 
- 

8,000 
 
 
 

5,000 

 รวมเงิน       (40,600)  17,600 23,000 

 รวมทั้งสิ้น 290,700 
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6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ได้รับความรู้
ในความเข้าใจด้านนโยบายการจัดการศึกษา 
และงานตามขอบข่ายภารงานที่ปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
2. ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ได้รับทราบ
ข่าวสารข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหว
ต่าง ๆ                                                                                           
3. ข้าราชการครูและบุคลากรฯ มีความ  
พึงพอใจในการรับบริการและสิ่งอ านวย 
ความสะดวกต่างๆ 

ประเมินความพึงพอใจ                        
ต่อกิจกรรมที่จัด 

1. แบบประเมิน 
2. แบบสอบถาม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด ได้รับความรู้ความเข้าใจในภารกิจงาน
ด้านนโยบาย ทิศทาง ทางการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น  

7.2 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด ได้รับการพัฒนาด้านการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

7.3 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด ได้รับทราบข่าวสารข้อมูลและความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด        

7.4 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด มีความพึงพอใจในการได้รับการบริการ
และการอ านวยความสะดวกจากหน่วยงานมากยิ่งขึ้น  
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โครงการ จัดหาบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการดูแลท าความสะอาด (แม่บ้าน)  
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2 

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย ที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และสถานศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มอ านวยการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณา นาเจริญ และคณะ   
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 -  กันยายน 2562 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้ได้คุณภาพในระดับภูมิภาค ได้ตระหนักถึงความส าคัญที่จะส่งเสริม ประสานให้ความร่วมมือและ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาการให้บริการและดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ความสะอาดและความสวยงามของหน่วยงาน 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานที่จะต้องด าเนินการในเรื่องของอาคารสถานที่ให้
สะอาดสวยงาม และพร้อมที่จะให้บริการกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยสนองต่อจุดเน้นให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
มีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขต จึงจ าเป็นจะต้องจ้างเหมาบริการบริการประเภทบุคคลมาเป็นผู้ดูแลและ
ท าความสะอาดในพ้ืนที่อาคารส านักงาน และอาคารประกอบอ่ืน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการอื่น ๆ 
ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้พื้นที่อาคารส านักงาน และอาคารประกอบ มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้อาคารส านักงานและอาคารประกอบมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตาของบุคคลภายใน

ส านักงานและภายนอกท่ีมีติดต่อขอรับบริการ  
2.3 เ พ่ือให้สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เรื่องความปลอดภัย                 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือท าหน้าที่
แม่บ้าน จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 9,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน เพ่ือท าความสะอาดอาคารส านักงานและ
อาคารอ่ืน ๆ และ ช่วยในการรับบริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มาติดต่อราชการ  
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3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความสะอาดและเป็นระเบียบ

เรียบร้อยทางด้านอาคารสถานที่  
3.2.2 บุคลากร และลูกจ้าง มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี และท าให้สามารถปฏิบัติงาน      

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น      
  

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
2 
3 
 
4 

ปรึกษา วางแผน ก าหนดรายละเอียดของงาน
ที่จะต้องด าเนินการจัดท า 
เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ด าเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

กันยายน 2561 
 
ตุลาคม 2561 
ตุลาคม – กันยายน 
2562 
กันยายน 2562 

น.ส.วรรณา  นาเจริญ 
และคณะ 
 

 
5. งบประมาณ 

 แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบด าเนินงาน (ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการฯ) โดยจ้างเหมาบุคคลเพ่ือท าความสะอาด จ านวน 1 คน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท           
รวมเป็นเงิน 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)  

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. สพป.สระบุรี เขต 2 มีความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อยทางด้านอาคารสถานที่  

การสังเกต/สอบถาม แบบประเมิน 

2. สพป.สระบุรี เขต 2 มีสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานที่ดี 

การสังเกต/สอบถาม         แบบประเมิน 
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โครงการ จัดหาบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ท าหน้าพนักงานขับรถยนต์และให้บริการ                      
ด้านอ านวยการ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย ที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และสถานศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มอ านวยการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณา นาเจริญ และคณะ   
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 -  กันยายน 2562 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ซึ่งเป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพในระดับภูมิภาค  ได้ตระหนักถึงความส าคัญที่จะส่งเสริม ประสานให้ความร่วมมือ
และรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาการให้บริการ สนับสนุนด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านยานพาหนะ ของหน่วยงาน 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ที่ขอรับบริการยานพาหนะเป็นไปอย่างคล่องตัว และสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ทันตามก าหนดเวลา เป็นไปตามเป้าหมาย และพร้อมที่จะให้บริการกับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  โดยสนองต่อจุดเน้น
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขต จึงจ าเป็นจะต้องจ้างเหมาบริการให้
บุคคลมาปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์และให้บริการอ่ืน ๆ ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ด้านยานพาหนะที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้งานด้านยานพาหนะมีการให้บริการที่ดีแก่บุคคลผู้ขอรับบริการ  
2.3 เพ่ือให้ยานพาหนะส่วนกลางได้รับการตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงตามความเหมาะสม และมี

สภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือท าหน้าที่
พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 12,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายและตามเง่ือนไขและข้อตกลงร่วมกัน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีพนักงานขับรถยนต์ เพ่ือให้  
บริการมากยิ่งขึ้น  

3.2.2  ยานพาหนะ ได้รับการดูแลและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
3.2.3  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
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4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
2 
3 
 
4 

ปรึกษา วางแผน ก าหนดรายละเอียดของงาน
ที่จะต้องด าเนินการจัดท า 
เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ด าเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

กันยายน 2561 
 
ตุลาคม 2561 
ตุลาคม – กันยายน 
2562 
กันยายน 2562 

น.ส.วรรณา  นาเจริญ 
และคณะ 
 

 
5. งบประมาณ 

 แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบด าเนินงาน(ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการฯ) โดยจ้างเหมาบุคคลเพ่ือท าหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 คน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 12,000 
บาท รวมเป็นเงิน 144,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. สพป.สระบุรี เขต 2 มีการให้บริการยานพาหนะ
ได้มากยิ่งข้ึน  

การสังเกต/สอบถาม แบบประเมิน 

2. สพป.สระบุรี เขต 2  มียานพาหนะที่มีสภาพ
พร้อมจะใช้ในงานราชการได้ดีขึ้น 

การสังเกต/สอบถาม         แบบประเมิน 
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โครงการ             พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการบริหารจัดการกลุ่มนโยบายและแผน 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายที ่5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ประเด็นกลยุทธ์ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

และสถานศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนภาดา มณีรัตน์     
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ      พฤศจิกายน 2561 –กันยายน 2562 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตระหนักและเห็นความส าคัญบุคลากรซึ่ง

เป็นกลไกลส าคัญ ในการพัฒนาหน่วยงาน และมีความจ าเป็นพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล เพ่ือส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์รวมของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร เป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร บุคลากร และจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มีความคิดสร้างสรรค์การพัฒนาบุคลกรเป็นการน าศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการน าเอา
ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ รวมทั้ง กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะ
เพ่ือการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และท าให้แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความ
ตระหนัก ในคุณค่าของตนเองเพ่ือนร่วมงาน อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาองค์กร ต้องอาศัยองค์ประกอบ         
ที่ส าคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนาระบบในการท างานซึ่งระบบในการท างานเมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบ
เรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงานไปตามระบบ ศักยภาพของบุคลากรจะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความ
เหมาะสมกับยุคสมัยทีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานรวมถึงความรู้         
ในด้านต่างๆของบุคลากร ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานแล้ว จ าเป็นต้องมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปรียบเทียบเพ่ือการพัฒนาและน าไปประยุกต์ใช้ให้การท างานที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ยกระดับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ขอบข่าย ในภารกิจ
หลักของกลุ่มนโยบายและแผนให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการประชุมสัมมนาและพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจกลุ่มนโยบายและแผนและการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
2.2 เพ่ือส่งเสริมทักษะและสมรรถนะบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ประชุมสร้างความเข้าใจ ปรึกษาหารือการพัฒนาบริหารจัดการกลุ่มนโยบายและแผน   
3.1.2 คณะท างานและบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน จ านวน 4 คน ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3.1.3 มีการประชาสัมพันธ์/เร่งรัดการปฏิบัติงาน/ปรับสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์กลุ่มนโยบายและแผน 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
                3.2.1.บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน มีความเข้าใจข้อตกลงร่วมกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 3.2.3 บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน มีความสัมพันธ์ภาพอันดี มีความรักสามัคคี ระหว่างเพ่ือน
ร่วมงาน 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินปฏิบัติงาน  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ    พฤศจิกายน 2561 นางนภาดา  มณีรัตน์     

และบุคลากรกลุ่ม
นโยบายและแผน 

2. แต่งตั้งคณะท างาน  พฤศจิกายน 2561- 
กันยายน 2562 

3. กิจกรรมสร้างความเข้าใจและประชุม
คณะกรรมการต่างๆในภารกิจของกลุ่ม
นโยบายและแผน 

พฤศจิกายน 2561- 
กันยายน 2562 

 

4. กิจกรรมพัฒนาการปฏิบัติงาน/
ประชาสัมพันธ์/เร่งรัดการปฏิบัติงาน/ปรับ
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ กลุ่มนโยบายและแผน  

ธันวาคม 2561 - 
กันยายน 2562 

 

6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  
AAR : After Action Review) 

กันยายน 2562  
 

 
5. งบประมาณ   

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบด าเนินงาน  งบประมาณ 20,000 บาท  
(ขอถัวจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ)  
 
                                       รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช้จ าแนกตามหมวดรายจ่าย(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมสร้างความเข้าใจและประชุม
คณะกรรมการต่างๆในภารกิจของ 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 5,000 
 

2 กิจกรรมพัฒนาการปฏิบัติงาน/ประชาสัมพันธ์/
เร่งรัดการปฏิบัติงาน/ปรับสภาพแวดล้อม 
สภาพภูมิทัศน์ กลุ่มนโยบายและแผน  

 10,000 
 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ 
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

 5,000 
 

รวม  20,000  
รวมทั้งสิ้น 20,000 
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6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัด 

และประเมินผล 
1. ร้อยละบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน          
มีความรู้ความเข้าในในภารกิจจากการ                     
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. ร้อยละการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 

ประเมินผล   
 
 
ประเมินผล   
 

แบบสอบถาม 
 
 
 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

7.1 บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน มีความรู้ความเข้าในในภารกิจจากการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
7.2 บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน มีความสัมพันธ์ภาพอันดี มีความรักสามัคคี ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
7.3 สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะแก่

การปฏิบัติงาน 
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โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงาน/กรอกข้อมูลระบบบัญชีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
     ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1) 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ประเด็นกลยุทธ์ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

และสถานศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนภาดา มณีรัตน์     
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ      เมษายน – มิถุนายน 2562 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการ             
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ : โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของ
สถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) โดยก าหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จัดท ารายงาน/กรอกข้อมูล
ระบบบัญชีผ่านทางเว็ปไซต์ให้ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนทุกโรงเรียน ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง คือช่วง 6 เดือน
แรก (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน – 30 กันยายน 2562) โดยครั้งที่ 1 
จะเปิดระบบให้รายงาน ประมาณเดือน พฤษภาคม –  มิถุนายน 2562 

จากการด าเนินงานที่ผ่านมา สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ส่วน
ใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดท ารายงาน/กรอกข้อมูลระบบบัญชี ท าให้ข้อมูลที่ได้เกิดความ
คลาดเคลื่อน และล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลกระทบกับการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
จัดท ารายงาน/กรอกข้อมูลในระบบได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปรายงานผลตัวชี้วัด          
ที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงาน/กรอกข้อมูลระบบ
บัญชีสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562  

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดท ารายงาน/กรอกข้อมูลระบบบัญชี ผ่านเว็ปไซต์ได้            
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

2.2 เพ่ือส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติงานด้านระบบบัญชีของผู้รับผิดชอบในระดับสถานศึกษา 
2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีข้อมูลที่ได้มาตรฐาน ส าหรับการ

รายงานตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 139 แห่ง สามารถจัดท ารายงาน/กรอกข้อมูลระบบบัญชี        

ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
3.1.2 สถานศึกษารายงานข้อมูลทางการเงินผ่านเว็ปไซต์ e-budget ปีงบประมาณ 2562 จ านวน        

2 ครั้ง คือ ช่วง 6 เดือนแรก และช่วง 6 เดือนหลัง ได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 สถานศึกษามีบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านระบบบัญชีที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน   

3.2.2 บุคลากรสามารรถน าความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสถานศึกษา
ได้อย่างเป็นระบบ และพร้อมที่จะขยายผลให้กับบุคลากรคนอ่ืน ๆ ได้ 

4. วิธีการด าเนินงาน/ปฏิทินการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2561 นางนภาดา  มณีรัตน์ 
2 ส ารวจความต้องการ/รวบรวมรายชื่อ

ผู้ขอเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เมษายน  2562 นางนภาดา  มณีรัตน์ 

3 จัดหาทีมวิทยากร/แต่งตั้งคณะท างาน 
และประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม 2562 นางนภาดา  มณีรัตน์ 

4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ช่วงระยะเวลาที่ สพฐ. เปิดระบบ
ให้รายงานข้อมูล ประมาณ 
พฤษภาคม -มิถุนายน 2562 

คณะวิทยากร/บุคลากร
กลุ่มนโยบายและแผน 

5 สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน มิถุนายน 2562 นางนภาดา  มณีรัตน์ 
 

5. งบประมาณ   
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การบริหารเชิงกลยุทธ์การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการวางแผนและการบริหารงบประมาณ งบด าเนินงาน  
จ านวนงบประมาณ    25,650   บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรม 

งบประมาณท่ีใช้จ าแนกตามหมวดรายจ่าย
(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน ส าหรับผู้
เข้ารับการประชุมวิทยากร และ บุคลากรกลุ่มนโยบาย
และแผน จ านวน  4 วัน แยกเป็นวันละ 1 อ าเภอ วัน
สุดท้าย 2 อ าเภอ ดังนี้ 
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กิจกรรม 

งบประมาณท่ีใช้จ าแนกตามหมวดรายจ่าย
(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
วันที่ 1 จ านวน 45 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ 
  (2x30 x45 = 2,700) 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ  (45x90 =4,050) 
วันที่ 2 จ านวน 45 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ 
  (2x30 x45 = 2,700) 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ  (45x90 =4,050) 
วันที่ 3 จ านวน 36 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ 
  (2x30 x36 = 2,160) 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ  (36x90 =3,240) 
วันที่ 4 จ านวน 45 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ 
  (2x30 x45 = 2,700) 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ  (45x90 =4,050) 

 
6,750 

 

 
6,750 

 

 

5,400 

 

 

6,750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 25,650  

6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

1 ร้อยละสถานศึกษา ที่จัดท ารายงาน/กรอก
ข้อมูลระบบบัญชีได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

ประเมินผล แบบประเมิน 

2 ร้อยละบุคลากรของสถานศึกษา มีความรู้      
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านระบบบัญชี 

ประเมินผล แบบประเมิน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 สถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดท ารายงาน/กรอกข้อมูลระบบบัญชี ผ่านเว็ปไซต์ได้อย่างถูกต้อง

ครบถ้วนทุกโรงเรียน  
7.2 บุคลากรของสถานศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการจัดท าบัญชีสถานศึกษาได้

อย่างถูกต้องเป็นระบบ 
7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีข้อมูลที่ได้มาตรฐาน ส าหรับการ

รายงานตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในปีงบประมาณ 2562 และ     
ปีต่อ ๆ ไป 
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โครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลทั้งระบบ 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ประเด็นกลยุทธ์ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

และสถานศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมปอง  โฆษิตพล 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง/งานประจ า 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561–กันยายน 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและสนับสนุน

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด กอปรกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้องด าเนินการรวบรวม สรุปผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ  อีกทั้ง พระราชกฤษีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ โดยก าหนดให้ส่วน
ราชการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ
ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือน าสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้
มีการติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2เพ่ือรองรับการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี สามารถน าข้อมูลผล
การด าเนินงาน ไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการและปรับปรุ งนโยบายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดให้เป็นที่ประจักษ์  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบาย กลยุทธ์ และ

เป้าประสงค์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2.2 เพ่ือรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 รับการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 2 ครั้ง 

3.1.2 รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.1.3 มีเอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 



 

 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               หน้า 230
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีผลการด าเนินงานบรรลุ 

เป้าหมายมีการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย 
3.2.2 รายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
3.2.3 น าข้อมูลผลการด าเนินงาน ไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการปรับปรุง และพัฒนา

นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการในแผนปฏิบัติการ สพป.สระบุรี เขต 2 

ไตรมาส 
1,2,3,4 

นางสมปอง โฆษิตพล 

2. ติดตามประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายของ สพฐ. 

2.1 ประชุมคณะผู้บริหารของหน่วยงาน เพ่ือรับทราบ         
แนวทางการติดตามและประเมินผลฯ และพิจารณาก าหนด
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.3 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ

ด าเนินงานตามประเด็นการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการฯ เพื่อรับทราบแนวทาง/วิธีการรายงานผลการด าเนินงาน 

2.4 ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานรับผิดชอบเพ่ือ
เตรียมความพร้อมการรายงานผลการบริหารจัดการฯจ านวน 2 ครั้ง 

2.5 ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามก าหนด 

กุมภาพันธ์–
กันยายน 2562 

 

คณะกรรมการ/ 
นางสมปอง โฆษิตพล 

3. รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

3.2 ประชุมคณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 2 ครั้ง 

3.3 รวบรวม/วิเคราะห์/สรุปผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

3.4 รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 2 ครั้ง 

กุมภาพันธ์–
กันยายน 2562 

คณะกรรมการ/ 
นางสมปอง โฆษิตพล 



 

 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               หน้า 231
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ก ากับ ติดตาม การด าเนินการรายงานผลการบริหาร         
จัดการศึกษาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-MES) 

ตุลาคม 2561–
กันยายน2562 

นางสมปอง โฆษิตพล 

5. งบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
งบด าเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จ านวน 15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินงาน(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตาม

โครงการในแผนปฏิบัติการ สพป.สระบุรี เขต 2 
- - - 

2 ติดตามประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบาย
ของ สพฐ. 

 11,100  

 2.1 ประชุมคณะผู้บริหารของหน่วยงาน เพ่ือรับทราบแนว
ทางการติดตามและประเมินผลฯ และพิจารณาก าหนด
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จ านวน 15 คน 1 ครั้ง 
     - ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม (15 x 150 x 1) 
     - ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 

  
 
 

2,250 
500 

 

 2.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามประเด็นการติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการฯ เพ่ือรับทราบแนวทาง/วิธีการรายงานผล
การด าเนินงาน จ านวน 35 คน 1 ครั้ง 1 วัน 
     - ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม (35 x 150 x 1) 
     - ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 

  
 
 
 

5,250 
1,000 

 

 2.3 ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานรับผิดชอบเพ่ือ
เตรียมความพร้อมรายงานการติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการฯ จ านวน 35 คน 2 ครั้ง 
     - ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม 2 ครั้ง (35x 30 x 2) 

  
 
 

2,100 

 

 2.4 รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 
 

 -  
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ที ่ รายการ 
งบด าเนินงาน(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 3,200  

 3.1 ประชุมคณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการจ านวน 20 
คน 2 ครั้ง 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ (20 x 30 x 2) 

  
 
 

1,200 

 

 3.2 รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 2 ครั้ง 
     - ค่าจัดท าเอกสารรายงานการตรวจราชการ 2 ครั้ง 

  
 

2,000 

 

4 การก ากับ ติดตาม ด าเนินงานรายงานผลการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 
- จัดท าเอกสารรายงาน 

  
 
 
 

700 

 

 รวม  15,000  

 รวมทั้งสิ้น 15,000 

หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความ
เข้าใจ แนวทางการติดตามประเมินผล 
2. ผลการบริหารจัดการของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 
3. ผลการด าเนินงานตามนโยบายการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
4. รายงานผลการบริหารจัดการศึกษา
ตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ได้ครบถ้วน
ตามก าหนด 

ตรวจสอบ/ ประเมินผล          
การรายงานผลการบริหารจัด
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ตามแนวทาง/ รูปแบบ/ 
เครื่องมือที่ก าหนด 

- รายงานผลการบริหารจัดการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 
- รายงานผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายการตรวจราชการ 
- การรายงานในระบบ e-MES 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สามารถขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2          
ได้ตามที่ก าหนด มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย และมีเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน เผยแพร่ต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน 
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โครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านธุรการกลุ่มนโยบายและแผน   
แผนงาน           พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

และสถานศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน   
ผู้รับผิดชอบ  นางนภาดา  มณีรัตน์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 
............................................................................................................................. .............................................. 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาอยู่ภายใต้การ
ก ากับ ดูแล ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 139 โรงเรียน ประกอบด้วย 8 กลุ่มงาน                

ในการนี้ กลุ่มนโยบายและแผน กรอบอัตราก าลังลดลง ไม่มี เจ้าหน้าที่ธุรการ ท าให้บุคลากรไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ต้องปฏิบัติหน้าที่ธุรการอีกด้วย โดยบุคลากรทุกคน
รับผิดชอบงานด้านธุรการหมุนเวียนกันไป ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องรวดเร็ว 
ทันเหตุการณ์นั้น การไม่มีเจ้าหน้าธุรการเป็นการเพ่ิมภาระซึ่งบางครั้งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่เร่งด่วน             

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการ            
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านธุรการกลุ่มนโยบายและแผน  โดยจ้างลูกจ้างชั่วคราวมาช่วยปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ     

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านธุรการ เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นระบบ   
2.2 เพ่ือจ้างลูกจ้างชั่วคราว ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 

3. เป้าหมาย   
3.1 เชิงปริมาณ 

จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน 1 คน   
 3.2 เชิงคุณภาพ 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 บริหารจัดการ
งานธุรการ เป็นระบบ รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด   
 

4. วิธีการด าเนินงานและปฏิทิน  

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านธุรการกลุ่มนโยบาย 
และแผน  
 

กันยายน 2561 
 
 
 

 นางนภาดา  มณีรัตน์ 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2. จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ธุรการ 
    จ านวน 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน 
3. สรุปผลโครงการ 

ตุลาคม 2561 ถึง 
กันยายน 2562 
กันยายน 2562 

 

5. งบประมาณ       
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  งบด าเนินงาน  เป็นเงิน  189,000 บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนื้ 

 
6. การติดตามและประเมินผล   

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. การให้บริการ โรงเรียนในสังกัด หน่วยงาน
อ่ืนๆและผู้มาประสานติดต่อราชการ รวดเร็ว 
และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
2. การปฏิบัติงานเป็นระบบ และทันตาม
ก าหนดเวลา มีประสิทธิภาพ 

แบบรายงาน 
 
 
 

แบบรายงาน 
 
 
 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 แก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน  ท าให้งานธุรการเป็นระบบ รวดเร็ว    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินงาน (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 
2 

ค่าจ้างบุคลากร  เดือนละ 15,000 บาท 12 เดือน           
ค่าประกันสังคม 

 180,000 
9,000  

 
 

 รวมทั้งสิ้น  189,000  
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โครงการ  ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงาน            พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   

นโยบาย ที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ประเด็นกลยุทธ์ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรสา  เรืองรองธรรม  

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 

ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน  2561 – กันยายน  2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 
1.1 เพ่ือให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้

เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณก่อนหน้า การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนเป็นไปตามมาตรการ
เพ่ือประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 

1.2 เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบประมาณเบิกแทนกัน แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงิน

งบประมาณเบิกแทนกัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 

2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สามารถ
เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณก่อนหน้า ได้ครบถ้วน ถูกต้อง 
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และเป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบด าเนินงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94 และงบลงทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

3.1.2 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 139 โรง สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ได้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 

3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
และสามารถก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณและเป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2562 
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3.2.2 สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ของ สพป.สระบุรี 
เขต 2  และโรงเรียนในสังกัด ทุกสิ้นไตรมาส 
2. ประชุมด าเนินการ ร.ร. ที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน  
3. วางแผนการด าเนินงาน ตรวจสอบยอดเงินท่ีได้รับจัดสรร 
4. ด าเนินการเบิกจ่าย 
5. ติดตามและประเมินผล 

พฤศจิกายน 
2561 - 

กันยายน 2562 

นางอรสา  
เรืองรองธรรม 

5. งบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
งบด าเนินงาน  จ านวน 19,110  บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณโครงการ และขอถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้ 

 

ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
139 คน x 30 บาท x 3  ครั้ง 

 12,510.-  

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
30  คน x  30 บาท x 4 ครั้ง 

 3,600.-  

3 ค่าวัสดุ   3,000.- 
 รวม  16,110.- 3,000.- 

 รวมทั้งสิ้น 19,110.- 

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ของ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นไปตาม
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 
2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สามารถ
เบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จ ภายใน
ปีงบประมาณ 

งบด าเนินงานไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95   
งบลงทุนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

- ผลการเบิกจ่ายเงิน 
ในระบบ GFMIS 
- รายงานผลการเร่งรัด 
ติดตามการใช้จ่ายเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบด าเนินงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  งบลงทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
7.2 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 139 โรงเรียน สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ได้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562 

7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ
สามารถก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 

7.4 สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ครบถ้วน ถูกต้อง 
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ 

แผนงาน           พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   

นโยบาย ที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ประเด็นกลยุทธ์ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรสา  เรืองรองธรรม  

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน  2561 – กันยายน  2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินในการบริหารจัดการของโรงเรียน โดยเบิกจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเดินทาง            
ไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าตอบแทนต่าง ๆ  
 ดังนี้ เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและสามารถบริหารจัดการ การใช้จ่าย
งบประมาณ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงบประมาณ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ผู้บริหารโรงเรียน, ครูที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและครูที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงิน 

ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย  แนวทางในการด าเนินการทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกเงิน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และ
เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 

2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สามารถ
เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณก่อนหน้า ได้ครบถ้วน ถูกต้อง 
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และเป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ผู้บริหารโรงเรียน, ครูที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและครูที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับงาน
การเงิน จ านวน 139 โรงเรียน ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย และสามารถสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้องตรงตามระเบียบ  
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3.1.2 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 139 โรง สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ได้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และเป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ        
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 

3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
และสามารถก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ และเป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2562 

3.2.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกระทรวงการคลัง และสามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เบิกจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 

 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. แจ้งโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมอบรม  
2. ประชุมมอบหมายวางแผนงาน  
3. ด าเนินการอบรมตามโครงการ 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

พฤศจิกายน 
2561 - 

กันยายน 2562 

นางอรสา  
เรืองรองธรรม 

5. งบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
งบด าเนินงาน  จ านวน  62,550   บาท (หกหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณโครงการ และขอถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
278 คน x 30 บาท x 2 มื้อ 

 16,680.-  

2 ค่าอาหารกลางวัน  278 คน x 90 บาท x 1 มื้อ  25,020.-  
3 ค่าวิทยากร 3,600   
3 ค่าวัสดุ   17,250.- 

 รวม 3,600 41,700 17,250.- 

 รวมทั้งสิ้น 62,550.- 
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6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ท า
หน้าที่เกี่ยวกับพัสดุและครูที่ท าหน้าที่
เกี่ยวกับการเงิน สามารถจัดท าหลักฐาน
การเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง  
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สามารถ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จ  
ตรงตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ 
 

 
ร้อยละ  100 

 
 
 
 

139  โรงเรียน 
 

 
หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างและ
หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 
 
 
 
หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างและ 
หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนในสังกัด จ านวน 139 โรงเรียน สามารถจัดท าหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐานการ
เบิกจ่ายเงิน ได้อย่างถูกต้องตรงตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และทันตามก าหนดเวลา 
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โครงการ    แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

แผนงาน                    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

นโยบาย ที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ประเด็นกลยุทธ์ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรสา  เรืองรองธรรม  

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561  – 30 กันยายน  2562 
 
 

1. หลักการเหตุผล 

 ตามที่ ก.ค.ศ. มีมติก าหนดแนวทางการเกลี่ยอัตราก าลังจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)           
ไปก าหนดเป็นต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยการเกลี่ยอัตราก าลังดังกล่าว
ให้เป็นไปตามความสมัครใจ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีผู้ประสงค์เกลี่ยอัตราก าลังไปศึกษาธิการ
จังหวัดจ านวน 3 ราย เพ่ือมิให้เกิดปัญหาจนท าให้ราชการต้องเสียหาย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มี
ปัญหาขาดก าลังคนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ท่ีจะต้องปฏิบัติ  ซึ่งกรอบอัตราก าลังของกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์มี 9 คน ปัจจุบันมีอัตราเพียง 4 คนเท่านั้น 

ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์สามารถปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วทัน 
ตามก าหนด และบรรลุเป้าหมาย และให้บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร 
ของข้าราชการครู ข้าราชการบ านาญ และบุคลากรทางการศึกษา  

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณและเงินสวัสดิการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วทันตามก าหนดเวลามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

3. เป้าหมาย   

3.1 เชิงปริมาณ 
จ้างบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จ านวน 3 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
การปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับ

คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
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4. วิธีด าเนินการและปฏิทินด าเนินการ   
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอขออนุมัติโครงการแก้ไขปัญหา 
ขาดแคลนบุคลากร 
2. จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว   
    จ านวน 3 คน ระยะเวลา 12 เดือน 
3. สรุปผลโครงการ 

ตุลาคม  2561 
 
ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 
กันยายน 2562 

 นางอรสา  เรืองรองธรรม  

 
5. งบประมาณ  
   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  งบด าเนินงาน จ านวน  567.000 บาท  
(ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 

 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. การให้บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ถูกต้อง 
รวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา  
3. การปฏิบัติงานเป็นระบบ และทันตาม
ก าหนดเวลา มีประสิทธิภาพ 

แบบรายงาน แบบรายงาน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  แก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องรวดเร็ว 
 

รายการ งบด าเนินงาน (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย ์จ้างเดือนละ 15,000 บาท  
จ านวน 3 คน  12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 
กันยายน 2562) 
- เงินประกันสังคม  

 
 
 
 

540,000 
 
 
 

27,000 

 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น  567,000  
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โครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

แผนงาน                    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

นโยบาย ที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ประเด็นกลยุทธ์ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต, นางอาทิตยา  นาคมาลี 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 
............................................................................................................................. .............................................. 
1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  เป็นหน่วยงานทางการศึกษา อยู่ภายใต้    
การก ากับ ดูแล ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีภารกิจในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 139  โรงเรียน ประกอบด้วย 9 กลุ่มงาน   
          ในการนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคลมีกรอบอัตราก าลังลดลง มีกรอบอัตราเจ้าพนักงานธุรการแต่ไม่มีเงิน    
จึงท าให้ไม่มีเจ้าหน้าที่ธุรการท าหน้าที่ธุรการของกลุ่มขาดแคลนบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ธุรการอีกด้วย โดยบุคลากร ทุกคนรับผิดชอบงานด้านธุรการหมุนเวียนกันไป ท าให้งานประจ าที่ต้อง
รบัผิดชอบซึ่งมีมากอยู่แล้ว ล่าช้า บกพร่องอยู่เนืองๆ ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้อง
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์นั้น การไม่มีเจ้าหน้าธุรการเป็นการเพ่ิมภาระงานส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าทีป่ระจ า 

ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล  โดยจ้างลูกจ้างชั่วคราวมาช่วยปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ และงานบริการอื่นๆ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านธุรการ เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นระบบ   
2.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมาติดต่อขอรับบริการ 
2.3 เพ่ือจ้างลูกจ้างชั่วคราว ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

3. เป้าหมาย   
3.1 เชิงปริมาณ 

      จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน 1 คน   
 3.2 เชิงคุณภาพ 

กลุ่มบริหารงานบุคคลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 บริหารจัดการ
งานธุรการ และการอ านวยความสะดวกให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นระบบ รวดเร็ว             
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด  
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4. วิธีการด าเนินงานและปฏิทิน  
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอขออนุมัติโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านธุรการกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
2. จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ธุรการ 
จ านวน 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน 
3. สรุปผลโครงการ 

กันยายน 2561 
 
 
ตุลาคม 2561 ถึง 
กันยายน 2562 
กันยายน 2562 

นางวราภรณ์/นางอาทิตยา 
 
 
นางอาทิตยา  นาคมาลี 
 
นางวราภรณ์ และคณะ 
 

 
5. งบประมาณ 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบด าเนินงาน เป็นเงิน  151,200 บาท 
(หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพนัสองร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนื้ 

 

6. การติดตามและประเมินผล   

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1.การให้บริการโรงเรียนในสังกัด หน่วยงาน
อ่ืนๆและผู้มาประสานติดต่อราชการ รวดเร็ว 
และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
2.การปฏิบัติงานเป็นระบบ และทันตาม
ก าหนดเวลา มีประสิทธิภาพ 

แบบรายงาน 
 
 
 

แบบรายงาน 
 
 
 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 งานธุรการกลุ่มมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น งำนด้ำนบริกำรให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดเตรียมสถำนที่เพ่ือกำรประชุม ในกำรอบรมกำรดูแลอ ำนวยควำมสะดวกออกเลข
หนังสือรับ – ส่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล  ท าให้งานธุรการเป็นระบบ รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
 
 
 

 
ที ่

 
รายการ 

งบด าเนินงาน (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
 
2 

ค่าจ้างบุคลากร  เดือนละ 12,000 บาท  
12 เดือน 
ค่าประกันสังคม 

 144,000 
 

7,200 

 
 

 รวมทั้งสิ้น  151,200  
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โครงการ  จ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายปฏิบัติหน้าที่นิติกร 

แผนงาน                    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

นโยบาย ที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ประเด็นกลยุทธ์ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีงานเกี่ยวกับ 
การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เร่งด่วน              
เข้ามาจ านวนมาก ประกอบกับปัจจุบันไม่มีบุคลากรต าแหน่งนิติกรปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งคนเดิมได้ขอโอนไป
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  ปัจจุบันกลุ่มบริหารงานบุคคลมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เพียง 6 คน ไม่มีผู้มี
คุณวุฒิในสาขาวิชานิติศาสตร์ ไม่สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการ             
ร้องทุกข์ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดจ้าง                
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายปฏิบัติหน้าที่นิติกร 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้การด าเนินการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวงานวินัยและนิติการ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  
 2.2 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย  

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ 

จัดจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายปฏิบัติหน้าที่นิติกร จ านวน 1 คน ปฏิบัติงานกลุ่มงานวินัยและ           
นิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สระบุรี เขต 2 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

สามารถปฏิบัติงานวินัยและนิติการ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย รวดเร็ว และให้
ค าปรึกษาด้านกฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลดีต่อทางราชการ 
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4. วิธีด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าโครงการ/ขออนุมัติโครงการ ตุลาคม  2561 นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต 

2 ด าเนินการจัดจ้าง /ท าสัญญาจ้าง
เหมาบริการ 

ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 
จ านวน 6 เดือน 

นางอรสา  เรืองรองธรรม 

3 การจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง นางอรสา  เรืองรองธรรม 

4 ส่งมอบงานจ้าง ภายใน 31 มีนาคม 2562 ผู้รับจ้าง 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา 6 เดือน ปฏิบัติงานที่ สพป.สระบุรี เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 

5. งบประมาณ 

    งบประมาณ พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
งบด าเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา)  จ านวน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)   

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ รายการ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าจ้างเหมาบริการ ที่ปรึกษากฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ 
นิติกร จ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนๆละ 15,000 บาท 
จ านวน 3 เดือน(1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 

 
 

90,000 
 

 
 

 รวมทุกรายการ  90,000  

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- การด าเนินงานเกี่ยวกับ
งานวินัยและนิติการ  
ของ สพป.สระบุรี เขต 2 

ร้อยละ 100 - บันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน 
- การรายงาน 

- บัญชีลงเวลา 
- เอกสารการรายงาน/
บันทึก 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 งานด้านวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สระบุรี เขต 2 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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โครงการ  ส่งเสริม พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

แผนงาน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   

นโยบาย ที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ประเด็นกลยุทธ์ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และสถานศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุรักษ์ ระย้า และนางสาวสุชาดา ทองอยู่ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ก าหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการ
บริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชนนั้นสารมารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ
เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีบทบาทหน้าที่และภารกิจส าคัญที่ต้องด าเนินการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา         
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา       
ที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 ดังนั้น เพ่ือพัฒนาให้สถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพ มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
น าผลการประเมินมาใช้เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้ก าหนดโครงการส่งเสริม พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

3.1.2 โรงเรียนประชารัฐ จ านวน 27 โรงเรียน พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 

3.2.2 โรงเรียนประชารัฐ จ านวน 27 โรงเรียน มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับดีข้ึนไป 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

นิเทศ ซ้อมการประเมิน (mock assessment 
supervision)เตรียมความพร้อมโรงเรียนประชารัฐ 
จ านวน 27 โรงเรียน เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

พ.ย. – ธ.ค. 
2561 

นายอนุรักษ์ ระย้า 
และคณะ 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กิจกรรม/รูปแบบและเทคนิควิธีการ
ประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยเครือข่าย 
สหวิทยศึกษา 

พ.ย. 2561 – 
มี.ค. 2562 

นายอนุรักษ์ ระย้า 
และคณะ 

สังเคราะห์รายงานประจ าปีของสถานศึกษา และ
สังเคราะห์รายงานผลการติดตามตรวจสอบฯ  

พ.ค. 2562 นางสาวสุชาดา ทองอยู่ 
และคณะ 

สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย. 2562 นายอนุรักษ์ ระย้า และคณะ 

5. งบประมาณ 
 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
งบด าเนินงาน จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 นิเทศ ซ้อมการประเมิน (mock assessment 
supervision)เตรียมความพร้อมโรงเรียนประชารัฐ 
จ านวน 27 โรงเรียน เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

- 25,000 - 

2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กิจกรรม/รูปแบบและเทคนิค
วิธีการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ โดย
เครือข่ายสหวิทยศึกษา 

- 20,000 - 

3 สังเคราะห์รายงานประจ าปีของสถานศึกษา และ
สังเคราะห์รายงานผลการติดตามตรวจสอบฯ  

- 5,000 - 

 รวม - 50,000 - 
 รวมทั้งสิ้น 50,000 

 (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
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6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ผลผลิต(Outputs)    
1.สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป 
 
 
ผลลัพธ์ (Outcomes)  
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
 
2. โรงเรียนประชารัฐทุกโรงเรียน มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
 

 
- ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
 
 - การนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
 
- การประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 
- แบบรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
 
 
 
- แบบนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

 
- ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
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โครงการ  ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียน 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ประเด็นกลยุทธ์ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  และสถานศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนิรมล  วงษ์ธนสุภรณ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
            นางบุญเกิด  สิงหพานิช  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม 2561 - สิงหาคม 2562 
.............................................................................................................. .................................................................. 
1. หลักการเหตุผล 
 ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ในส่วนของมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ได้กล่าวถึงลักษณะของ
งานด้านตรวจสอบภายในและบรรทัดฐานทางคุณภาพที่สามารถน าไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งงานส่วนหนึ่งได้ก าหนดการที่สถานศึกษาในสังกัดได้รับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามแผน
ยุทธศาสตร์(Stratcgic Performance Base budgeting-SPBB) ท าให้ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินก้อน 
(Block grant) ในลักษณะของเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว สถานศึกษา
จึงต้องบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรทั้งหมดที่ได้รับให้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา และ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจึงควรให้มีการก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบ ให้สถานศึกษามีการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ 
แนวปฏิบัติ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการทางการเงินของสถานศึกษา มีความ
รับผิดชอบและเกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 2.2 เพ่ือเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดการประสานงานและมีความเข้าใจนโยบายของ
หน่วยงาน 
 2.3 เพ่ือทราบความคุ้มค่าจากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 2.4 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเป็นแนวทางให้สถานศึกษาใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาความเข้มแข็งด้านการ
บริหารจัดการทางการเงินของสถานศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
 ก ากับ ติดตามการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงินและ
สินทรัพย์ ของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 48 แห่ง ให้มีการพัฒนาปรับปรุ ง โดยสถานศึกษาที่ได้รับการ
ตรวจสอบมีการบริหารจัดการที่ดี โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  
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4. วิธีด าเนินการและปฏิทินด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด ที่มีความเสี่ยงการ
บริหารงานด้านงบประมาณการเงิน บัญชีและพัสดุ 
จ านวน 48 แห่ง โดยตรวจสอบและติดตาม ดังนี้ 

1.1 การบริหาร ควบคุม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ของสถานศึกษาได้ด าเนินการสอดคล้องกับ กลยุทธ์ 
ของ สพฐ. และ สพป. 

1.2 สอบทานระบบควบคุมภายในด้านการเงิน
ของสถานศึกษา 

1.3 ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปของ
สถานศึกษา 

1.4 ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน การจัดท าบัญชี และการบริหารสินทรัพย์ 
2. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค 

มกราคม – กุมภาพันธ์ 
และ 

กรกฏาคม - สิงหาคม 
2562 

 
 
 
 
 

 

นางสาวนิรมล   
   วงษ์ธนสุภรณ์ 
นางบุญเกิด สิงหพานิช 

 
 
 
 
 
 
 

 

5. งบประมาณ  

แผนงาน ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา งบด าเนินงาน 
(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จ านวน 34,080.- บาท (-สามหมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน-)  
ขออนุมัติถ่ัวจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ 
รายการ งบด าเนินงาน(บาท) 

 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1  
1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อตรวจสอบ และติดตามหลังการ
ตรวจสอบ สถานศึกษา จ านวน 48 โรงเรียน  
จ านวน 42 วัน วันละ 500 บาท 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง การเดินทางไปราชการ  
จ านวน 2 คน คนละ 120 บาท จ านวน 42 วัน 
3. ค่าวัสดุสรุปโครงการ 

  
21,000.- 

 
 

10,080.- 

 
 
 
 
 
 

3,000.- 
รวม  31,080.- 3,000.- 
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6. การติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ วิธีวัด เครื่องมือที่ใช้วัด 

กิจกรรมที่ 1 
1. สถานศึกษามีการบริหาร 
ควบคุมการใช้จ่ายเงินได้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ สพฐ. และ สพป. 
2. สถานศึกษามีระบบควบคุม
ภายในด้านการเงินที่เพียงพอ
เหมาะสม 
3. สถานศึกษามีการเบิกจ่ายเงิน
เก็บรักษาเงิน การจัดท าบัญชีได้
ถูกต้องตามระเบียบ แนวปฏิบัติ
และมีการบริหารสินทรัพย์ 
4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายการ
ค่าหนังสือเรียนและค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนถูกต้องตาม
ระเบียบแนวปฏิบัติตรงตาม
วัตถุประสงค์ และระยะเวลา 
 
 
 
 
 

- สอบทานแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี กับการเบิกจ่ายเงิน 
กับกลยุทธ์ ของ สพฐ. และ 
สพป. 
- สอบทานระบบการเบิก
จ่ายเงินมีการปฏิบัติตามข้ันตอน
ที่ก าหนด 
- สอบทานการเบิกจ่ายเงินการ
เก็บรักษาเงิน การจัดท าบัญชี 
การจัดซื้อ จัดจ้าง และการ
จัดท าบัญชีวัสดุ ทะเบียนคุม
ทรัพย์สินของสถานศึกษา 

- แบบสรุปข้อมูลผลการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน
ด้วยแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา 
- กระดาษท าการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในด้านการเงิน
สถานศึกษา 
- กระดาษท าการประเมินการ
ควบคุมทางการเงิน 
- กระดาษท าการตรวจนับ   
เงินคงเหลือ  
- กระดาษท าการตรวจสอบ
หลักฐานการจ่ายและการบันทึก
จ่าย 
- กระดาษท าการตรวจสอบการ
จ าหน่ายพัสดุประจ าปี 
- แบบสรุปผลการตรวจสอบความ
รัดกุมถูกต้อง ของการควบคุมด้าน
การเงิน 
- แบบสรุปผลการตรวจสอบการ
ควบคุมและการใช้ประโยชน์
สินทรัพย์  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 48 แห่ง ได้รับการติดตามตรวจสอบส่งผลให้สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการที่ดี มีการปรับปรุงพัฒนาด้านการบริหารงบประมาณ การด าเนินการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และ นโยบายที่ก าหนด ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่สามารถส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา 
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โครงการ              ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบายที่ 5           เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ประเด็นกลยุทธ์ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

และสถานศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวัชรากร  เคยบรรจง   นางสาววงเดือน  หนชัย   นางธนัชชา กีเนีย 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤศจิกายน  2561 – 30  กันยายน  2562 
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 (มาตรา 57) ก าหนดให้หน่วยงานทางการศึกษา 
ระดมทรัพยากรในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ  
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริม  
และสนับสนุนการจัดการศึกษา  และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
มาตรา 75 ก าหนดว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีผลงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์ให้กระทรวงเจ้าสังกัดส่วนราชการ และหน่วยงานทางการศึกษาด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตามควรแก่กรณี  

เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้จัดท า 
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึน 

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือสร้างขวัญ และก าลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างศรัทธาความเชื่อถือในวิชาชีพ 
2.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดี และปฏิบัติ

ตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความคิดริเริมสร้างสรรค์และ

มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ   

3.1.2 จัดท ากรอบเกียรติบัตรเพ่ือมอบให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียติ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.2 เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญและก าลังใจ มีการ

พัฒนาตนเอง พัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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4. วิธีการด าเนินงาน/ปฏิทินด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนให้เสนอผลงานเพื่อประกวด
รับรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ.(Obec Awards) 

  ตลอดปีงบประมาณ นางวัชรากร เคยบรรจง 
และคณะ 

 กิจกรรมที่ 2 จัดประกวดรางวัลผู้บริหารดีเด่น/
ครูผู้สอนดีเด่น 

 นางวัชรากร เคยบรรจง 
และคณะ 

 กิจกรรมที่ 3 จัดประกวดรางวัลครูดีศรีสระบุรี  นางวัชรากร เคยบรรจง 
และคณะ 

5. งบประมาณ    
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

งบด าเนินการ จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 
ดังนี้ 

ที ่ รายการ งบด าเนินงาน (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนให้เสนอผลงานเพื่อประกวด 
รับรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จ
เป็นที่ประจักษ์  เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(Obec Awards) 

 
 

 
10,000 

 

 กิจกรรมที่ 2 จัดประกวดรางวัลผู้บริหารดีเด่น/ครูผู้สอน
ดีเด่น 

   

 กิจกรรมที่ 3 จัดประกวดรางวัลครูดีศรีสระบุรี    

6.การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นประสพ
ผลส าเร็จ 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ 
ก าลังใจ ในการปฏิบัติงาน และสังคมมีการรับรู้ผล
การด าเนินงานที่เป็นประจักษ์อย่างกว้างขวาง 

สอบถาม 
การสังเกต 

แบบประเมินโดยใช้ 
Google Forms.  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับขวัญและก าลังใจ เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีต่อตนเองและวงศ์ตระกูล 
ตั้งใจท างานเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไป 
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โครงการ           อบรมเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงาน                    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย ที่ 5                เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
ประเด็นกลยุทธ์ 5.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
                               บรหิารจัดการศึกษา    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางบุญเกิด  สิงหพานิช  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
                               นางนิรมล  วงษ์ธนสุภรณ์  นักวชิาการตรวจสอบภายใน 
ลักษณะของโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม – กันยายน  2562 

1. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส าคัญของผู้บริหารในการก ากับดูแล การด าเนินงาน
ขององค์กร ทักษะและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องมีการพัฒนาและ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในเกิดทักษะและสามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ในปัจจุบันการท างานต้องอาศัยความรู้และข้อมูลข่าวสารจากท่ีต่าง ๆ  
เพ่ือให้หน่วยงานสามารถใช้ความรู้และข้อมูลในการตัดสินใจด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้องและมีความ
เป็นมืออาชีพที่ เชื่อถือได้ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการท างานของเครือข่ายที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน                 
ในกระบวนการท างานของเครือข่ายนั้น สิ่งที่ได้รับนอกจากผลส าเร็จตามที่ต้องการแล้ว ความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจงึเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้
ก าหนดจัดโครงการอบรมเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 ขึ้น  
เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ท าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ ได้รับการพัฒนาทักษะ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในแง่มุมต่าง ๆ  และสร้างสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้ท าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน  ได้พัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ ์

2.2 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างเครือข่ายตรวจสอบภายใน 
2.3 เพ่ือให้ผู้ท าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงงานใน    

ความรับผิดชอบ ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ผู้ท าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน  จ านวน 30 คน 
3.1.2 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน 10 คน 

รวมทั้งสิ้น จ านวน  40  คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ  
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4.  วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขออนุมัติโครงการ มกราคม – กันยายน 2562 นางบุญเกิด  สิงหพานิช 
น.ส.นิรมล วงษ์ธนสภุรณ์ 

4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ มกราคม – กันยายน 2562 นางบุญเกิด  สิงหพานิช 
น.ส.นิรมล วงษ์ธนสภุรณ์ 

4.3 ประชุมคณะกรรมการ มกราคม – กันยายน 2562 นางบุญเกิด  สิงหพานิช 
น.ส.นิรมล วงษ์ธนสภุรณ์ 

4.4 ด าเนินการตามโครงการ มกราคม – กันยายน 2562 นางบุญเกิด  สิงหพานิช 
น.ส.นิรมล วงษ์ธนสภุรณ์ 

 
5.  งบประมาณ 
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
งบด าเนินการ จ านวน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  โดยขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ  
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย

(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 ประชุมเครือข่ายตรวจสอบภายใน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท 
1.3 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 90 บาท 
1.4 ค่าวัสดุ 
1.5 ค่าเอกสาร 40 เล่มๆละ 100 บาท 
1.6 ค่าเอกสารรายงานผล จ านวน 10 เล่ม ๆ ละ  100 บาท 

 
 
 
 

 
 

2,400 
 

3,600 
 
 

 

 
 
 
 
 

3,000 
4,000 
1,000 

 รวมงบประมาณ (หนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)  6,000 8,000 
 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ/ชิ้นงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ สอบถามประเมิน แบบประเมิน 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  

7.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในเพิ่มขึ้น 
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โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา 
แผนงาน                    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
นโยบายที่ 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5.3  ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน   

ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวเอ้ืออารี ท้วมเสม , นายนนทิศักดิ์  ผาผาย  นายดุสิต  จันทร์ศรี 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562  

 
 1. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบัน องค์คณะบุคคลส าคัญๆ ที่มีบทบาทเก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา คือ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(กตปน.) มีหน้าที่หลักในการ
ดูแลงานเชิงวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา   
 โดยนัยดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนงานเชิงวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้มีการ
น ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาก าหนดเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการ
บริหารการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนั้น การท างานขององค์
คณะบุคคล จะต้องสอดรับประสานกันอย่างกลมกลืน จึงจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการบริหารจัดการศึกษาโดยมีหลักการมีส่วนร่วมจากองค์คณะบุคคลจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้
สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดูแลงานเชิงวิชาการ งานประกัน
คุณภาพการศึกษา  

2.2 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3. เป้าหมาย 
 3.1. เชิงปริมาณ 
  3.1.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจ านวน 9 คน 
  3.1.2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)  จ านวน 1 คน 
  3.1.3 ศึกษานิเทศก์ จ านวน 9 คน  
  3.1.4 ประธานสหวิทยศึกษา จ านวน 15 คน 
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 3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการ  
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3.2.2 สถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตามและมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

4. วิธีด าเนินการ และปฏิทินด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
(ก.ต.ป.น.) 
1.1 จัดเตรียมเอกสาร                                        
- จัดท าระเบียบวาระการประชุม                            
- จัดท ารายงานการประชุม                                
1.2 จัดประชุม                                                 
- ครั้งที่ 1                                                       
- ครั้งที่ 2                                                       
1.3 สรุปผลการด าเนินงานการด าเนินงาน             
1.4 รายงานผล 

พฤศจิกายน 2561-
กันยายน 2562 

นางสาวเอ้ืออารี  ท้วมเสม 
และคณะ 

 

2. กิจกรรม การประชุมประธานสหวิทยศึกษา พฤศจิกายน 2561-
กันยายน 2562 

นางสาวเอ้ืออารี  ท้วมเสม 
และคณะ 

3. กิจกรรม การนิเทศ สร้างภูมิ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่สถานศึกษา 

พฤศจิกายน 2561-
กันยายน 2562 

นางสาวเอ้ืออารี  ท้วมเสม 
และคณะ 

5. งบประมาณ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  จ านวน 70,000 บาท   
(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินงาน (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าเบี้ยประชุม ก.ต.ป.น. จ านวน 9 คน  
ครั้งละ 9,500 บาท 2 ครั้ง เป็นเงิน 

19,000 
  

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 25 คน  
จ านวน 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท เป็นเงิน 

  
 

1,500 
 

3 ค่าจัดท าวาระการประชุม จ านวน 20 ชุด  
ชุดละ 30 บาท จ านวน 2 ครั้ง 

  
  

1,200 
4 ค่าจัดท าเอกสารรายงานผล จ านวน 20 เล่ม  

เล่มละ 150 บาท เป็นเงิน 
  

  
3,000 
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ที ่ รายการ 
งบด าเนินงาน (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5 วัสดุ    1,300 
6 ค่าชดเชยน้ ามัน (ก.ม. ละ 4 บาท) ในการนิเทศ 

ติดตาม กิจกรรมสร้างภูมิ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สถานศึกษา 

 
44,000  

รวม 19,000 45,500 5,500 
รวมทั้งสิ้น (เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 70,000 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้มีส่วนร่วมใน 
การบริหารจัดการดูแลงานเชิงวิชาการ งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- การรายงานผลการ
ประชุม 

 
 

- แบบการรายงานผล
การประชุม 

 
 

2. สถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตามและมีการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

- รายงานการนิเทศ
ติดตาม 

- แบบนิเทศติดตาม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

7.2 สถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตามและมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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โครงการ    พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
แผนงาน                    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
นโยบายที่ 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5.3  ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน   

ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางอารี จงอยู่สุขสันต์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา
โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี อันเป็นผลมาจากอัตราการเกิดลดลง และความนิยมของผู้ปกครอง                     
ที่ต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนในเมือง ซึ่งเป็นประเด็นที่ท้ายทายส าคัญของระบบการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก อีกทั้ง พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กยังประสบปัญหาในเรื่อง คุณภาพ
ของเด็กนักเรียน การบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ 
เนื่องจากมีจ านวนบุคลากรในโรงเรียนจ ากัด และโรงเรียนมีภาระงานอ่ืนๆ จ านวนมาก งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และส่งผลให้คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนในสังกัด จ านวน 139 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
จ านวน 65 โรงเรียนคิดเป็น ร้อยละ 46.76 ได้ตระหนักถึงความส าคัญในปัญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งได้ก าหนดแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้ด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียน 40 คนลงมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ทั้งนี้ จากการติดตามผลการด าเนินการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่น านักเรียนไปเรียนรวม ปรากฏผลการด าเนินในระดับดี  ดังนั้น เพ่ือความ
ต่อเนื่องในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่น านักเรียนไปเรียนรวมที่ด าเนินการมาแล้ว ในปีการศึกษา            
2559-2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562 

2. วัตถุประสงค์ (Objective) 
    2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม/โรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้
คุณภาพ 
 2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยลดจ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก                 
ให้มีจ านวนที่เหมาะสมกับบริบท 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สามารถเป็นต้นแบบโรงเรียน
ขนาดเล็กก้าวสู่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ 
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 3. เป้าหมาย (Goal) 
     3.1 เชิงปริมาณ (Quantitative) 

3.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ิมประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ านวนนักเรียน 40 คนลงมา    
โดยการรวมโรงเรียนกับโรงเรียนหลัก/โรงเรียนดีใกล้บ้าน 

   3.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
3.2.1 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหาร

จัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม 
3.2.2 โรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับการบริหารจัดการที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
3.2.3 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ

ภูมิภาค และระดับประเทศ 
 

4. วิธีด าเนินงานและปฏิทินด าเนินการi 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 
2562 

นางอารี จงอยู่สุขสันต์ 

2. การจัดท าสารสนเทศโรงเรียนขนาดเล็ก ธันวาคม 2561 - มีนาคม 
2562 

 

3. การจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก ประจ าปี พ.ศ.2562 

มกราคม - มีนาคม 2562  

4. การประชุมรับนโยบายการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

  

 4.1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม 

มกราคม - เมษายน 2562  

 4.2 สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน
และชุมชน ในการมาเรียนรวม 

มกราคม - เมษายน 2562  

 4.3 เตรียมความพร้อมโรงเรียนขนาดเล็ก   
ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 40 คนลงมา เพื่อรับการ
บริการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

มกราคม - เมษายน 2562  

5. โรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม และ
โรงเรียนมาเรียนรวมจัดท าข้อมูลการรวม 
สถานศึกษา  

  

 5.1 ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนาคม - เมษายน 2562  
 5.2 สรุปรับฟังความคิดเห็นการรวม

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มีนาคม - เมษายน 2562  

 5.3 แผนการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนาคม - เมษายน 2562  
6. การน าเสนอแผนบริหารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็กในที่ประชุมคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด 

มีนาคม - เมษายน 2562  
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
7. การด าเนินการรวมสถานศึกษาขันพ้ืนฐาน 

และการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
บริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เมษายน - กันยายน 2562  

8. การนิเทศ ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

มกราคม - กันยายน 2562  

9. การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ 

  

 9.1 การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

มิถุนายน - กันยายน 2562  

 9.2 ประกาศเกียติคุณ ยกย่อง ให้รางวัล กรกฎาคม - กันยายน 2562  
10. การส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
สิงหาคม - กันยายน 2562  

11. สรุปและรายงานผล สิงหาคม - กันยายน 2562  
 

5. งบประมาณ  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา งบด าเนินงาน งบประมาณ 25,000 บาท (ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. การประชุมรับนโยบายการบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็ก 
 

 
  

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ
จ านวน 65 คน ๆ 30 บาท 

 
3,900 

 
3,900 

 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ จ านวน 65 
คน ๆ 90 บาท 

 
5,850 

 
5,850 

2. ค่าวิทยากรหลัก 1 คน วิทยากรกลุ่ม 2  5,400   5,400 
3. สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนและ

ชุมชน ในการมาเรียนรวม  
   - 

4. เสนอขอความเห็นชอบ อกศ./กศจ.                        
เรื่อง รวม-เลิก และรายงานผลการด าเนินงาน 

   - 

5 ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

   - 

6. ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

    

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 1 มื้อ
จ านวน 10 คน ๆ 30 บาท 

 600  600 



 

 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               หน้า 264
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ จ านวน 10

คน ๆ 90 บาท 
 900  900 

7. ค่าวัสดุ   8,350 8,350 
8. สรุปและรายงานผล    - 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,400 11,250 8,350 25,000 

6. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 40 คน 
ลงมา ได้รับการบริหารจัดการตามแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

- ติดตามและประเมินผล 
 

- แบบติดตาม ประเมินผล
การบริหารจัดการ 

 
2. นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมาเรียนรวม
โรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียง/โรงเรียนดีใกล้บ้าน 

- ติดตามและประเมินผล 
 

- แบบติดตาม ประเมินผล
การบริหารจัดการ 

3. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด มีวิธีปฏิบัติ               
ที่เป็นเลิศ ประจาปี 2562 

- การคัดเลือกและการ
ประเมิน 
 

- เกณฑ์การคัดเลือก 
และประกาศผล 
แบบคัดเลือก 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
           7.2 บริหารจัดการโดยการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอ่ืน สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนให้สูงขึ้น 
           7.3 นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรวมกับโรงเรียนหลักมีโอกาสได้เรียนรู้ทางด้านสังคม  
กว้างขวางยิ่งขึ้น  
           7.4 มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
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ส่วนที ่4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

  

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจ  
พันธกิจ นโยบาย และเป้าประสงค์ ปีงบประมาณ 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 ได้จัดตั้งวงเงินงบประมาณการจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ในปีงบประมาณ 2562         
รวมทั้งสิ้น 4,506,440 บาท ทั้งนี้ ไดเ้สนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุร ี อนุมัติใน
หลักการให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด าเนินการปรับเพ่ิม – ลดงบประมาณ 
โครงการ/กิจกรรม ตามจ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบริหารจัดการงบประมาณโดยบริหารจัดการ น าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

                (1)  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ

งาน และการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

2. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล  

               (2)  กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

          1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบายการพัฒนาและเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง ชัดเจนและมีส่วนร่วม สนับสนุน
ให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

          2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจ้าภาพหลัก
เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

          3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และ
จัดท าแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 

          4. ด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยติดตามความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 



 

 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               หน้า 266
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 

(3) ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
        กันยายน  2561 สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปี 2561 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา/อุปสรรค 
 

กันยายน - พฤศจิกายน 
2561 

 
 

1. ศึกษานโยบาย ทิศทาง การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของ สพฐ.  
2. แนวทางด าเนินการตามกรอบวงเงิน ของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

มกราคม 2562 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561) 
 

เมษายน 2562 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  
 

กรกฎาคม 2562 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562) 
 

ตุลาคม 2562 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ภาคผนวก 
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