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       ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและสภาพการจัดการศึกษา 

1. สถานที่ตั้ง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   ตั้งอยู่เลขท่ี 193  หมู่  12  ตำบลโคกหล่อ    
ถนนตรัง–ปะเหลียน  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์ 92000   โทรศัพท์. 075–572027-32      
075-572066 โทรสาร. 075-291509 Website http://www.trang1.go.th/E-mail : trang1@trang1.go.th 
 

2. อำนาจหน้าที ่และโครงสร้าง  
1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 37  
    (1) อำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา  

ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    (2) อำนาจหน้าที ่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้ม ีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
    (3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด  
2. ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

พ.ศ.2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา     
พ.ศ. 2560 

    (1) จัดทำ นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และความต้องการของท้องถิ่น     

    (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

    (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (5) ศกึษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล    เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ

จัดการศึกษา และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง       

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน     
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    (9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน      

ด้านการศึกษา 
   

 

http://www.trang1/
mailto:trang1@obec.go.th


     แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564         2 

   (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
              (12) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนทีเ่กี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 8 และมาตรา 20 
วรรคสี่   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงให้เขตพ้ืนที่การศึกษา   มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน  9  คน   

มีหน้าที ่ดังนี้  
1) ส่งเสริม สนับสนุน  ให้มีการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากำหนดเป็นแนวทางในการติดตาม

ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการบริหาร   การดำเนินการของหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

2) กำหนดแนวทางการศึกษา   วิเคราะห์   วิจัยการบริหาร   และการดำเนินการของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  

3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหาร และการดำเนินการตามแผนที่กำหนด  
5) รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผน

และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
6) ส่งเสริมให้มีการประสานงานกับคณะกรรมการอ่ืนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รายช่ือคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 
 
 

 
 
 
                                            
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
นายจรูญศักดิ์  โรจนจ์ิรนนท์ 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 คน 

กรรมการผู้แทน  
  2  คน 
6 ท่าน 

กรรมการและเลขานุการ 
1 คน 

ด้านการบริหารการศึกษา 
นายประเสริฐศักดิ์  ลักติธรรม 

 
ด้านการศึกษาปฐมวัย 
นายสมยศ  มาธีระ 

 
ด้านวิจัยและประเมินผล 
นายสายณัห์  ฉินนานนท์ 

 

 

ผู้แทนผู้บรหิารสถานศึกษาของรัฐ 
นายประมวล  นานช้า 

 
 

ผู้แทนผู้บรหิารสถานศึกษาของเอกชน 
นางสาวเชาวภรณ์  สัมพันธรัตน ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม   
และประเมินผลการจดัการศึกษา 

ประธานกรรมการ 
นายธีระวัฒน์  วรรณนุช 

 

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
นายพงศักดิ์  จันทรเกษ 
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4. ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย  
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
    ผู้บริหาร 
    นายธีระวัฒน์   วรรณนุช 
    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
    นายพยุงศักดิ ์ กัญจนโรจน์                               
    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1       
    นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์                                                         
    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1      
    นายระนิต  ณ พัทลุง                                                    
    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1                                                                                  
    
5. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 
    นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ    
    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา                                                                                                                                          
    นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์          
    ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน       
    นางสรัญญา  โยธี                 
    ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                                            
    นายธเนศพล  เจริญสุข       
    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
    นายเกษม  มากชู            
    ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
    นางยุพดี  คลาดนาน 
    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    นางสุนันทา  รัตตมณี 
    ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
    นางสาวศิริวรรณ ยิวสวิ        
    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    นางบุญชาติ  เนียมช ู
    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    นายสมหมาย  ชายเกตุ 
    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
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6.  จำนวนบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง (จำแนกตามกลุ่ม และวุฒิการศึกษา) 
  

 

ผู้บริหาร/บุคลากร/ลูกจ้าง 
จำนวนบุคลากร  

รวม 
วุฒิการศึกษา 

 

ชาย  
 

หญิง 
ต่ำกวา่

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

 

ปริญญาเอก 

รวมทั้งสิ้น 21 48 69 8 40 20 1 

รวมบุคลากร 11 43 54 1 33 19 1 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

1 - 1 - - - 1 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

2 1 3 0 0 3 0 

กลุ่มอำนวยการ 1 5 6 0 6 0 0 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 1 6 7 1 5 1 0 

กลุ่มนโยบายและแผน 0 6 6 0 5 1 0 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 5 6 0 6 0 0 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 6 6 0 4 2 0 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผล       
การจัดการศึกษา 

3 9 12 0 1 11 0 

หน่วยตรวจสอบภายใน 0 2 2 0 2 0 0 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

0 1 1 0 0 1 0 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

0 2 2 0 2 0 0 

กลุ่มกฎหมายและคด ี 2 0 2 0 2 0 0 

พนักงานราชการ 0 2 2 0 2 0 0 

รวมลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว 10 3 13 7 5 1 0 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2564                                                                                          
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7. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
    1.ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาและนักเรียน  
 

ตารางท่ี 1  จำนวนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2563 
              จำแนกตามระดับการจัดการศึกษา 
 

ระดับที่จัดการศึกษา จำนวนโรงเรียน 

ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 113 

ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3   19 

รวม                          132 
 
ตารางที่ 2  จำนวนโรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  
               เขต 1  ปีการศึกษา 2563  จำแนกรายอำเภอ   
 

ที่ อำเภอ โรงเรียน ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น รวม 
1 เมือง 35 408 1,672 5,831 368 7,889 
2 ปะเหลียน 37 325 821 3,363 207 4,391 
3 ย่านตาขาว 33 318 1,089 3,412 72 4,573 
4 นาโยง 17 183 765 2,107 284 3,156 
5 หาดสำราญ 10 93 332 1,036 45 1,413 

รวม 132 1,327 4,679 15,749 994 21,422 

   ที่มา : ข้อมูล DMC  18 กรกฎาคม 2563                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                      

ตารางท่ี 3  จำนวนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
              จำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2563   

ที่ อำเภอ โรงเรียน ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น รวม 
1 เมือง 6 66 237 788 378 1,403 
2 ปะเหลียน 5 61 145 715 225 1,085 
3 ย่านตาขาว 3 33 68 173 58 299 
4 นาโยง 4 50 185 626 283 1,094 
5 หาดสำราญ 1 13 60 186 47 293 

รวม 19 223 695 2,488 991 4,174 

ที่มา : ข้อมูล DMC 18 กรกฎาคม 2563                                                     
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ตารางท่ี 4  จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
              จำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2563 

ที่ อำเภอ โรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน 
ขนาดสถานศึกษา (มีจำนวนนักเรียน) 

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 

1 เมือง 15 1,005 130 1 1 3 6 1 3 

2 ย่านตาขาว 21 1,649 190 0 0 7 3 5 6 

3 ปะเหลียน 22 1,546 174 1 2 6 3 8 2 

4 นาโยง 5 442 44 0 0 1 1 1 2 

5 หาดสำราญ 3 278 26 0 0 0 0 3 0 

รวม 66 4,920 564 2 3 17 13 18 13 
ที่มา : ข้อมูล DMC  18 กรกฎาคม 2563 

ตารางท่ี 5  จำนวนกลุ่มโรงเรียน/เครือข่ายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
              จำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน/เครือข่าย ประธานกลุ่ม/เครือข่าย จำนวนโรงเรียน 
1 กลุ่มโรงเรียนน้ำผุด-โพธาราม นายพรชัย  คำนวณศิลป์ 12 
2 กลุ่มโรงเรียนวชิรมิตร -ว่าง- 10 
3 กลุ่มโรงเรียนหนองตรุด-นาท่าม นางจุฬารัตน์  สุขขุม 7 
4 กลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง นายกษิดิ์เดช  กุลศรี 8 
5 กลุ่มโรงเรียนนาโยง นายสุทธิเมธ  ชัยเพชร์ 8 
6 กลุ่มโรงเรียนทุ่งค่าย-เกาะเปียะ นางธิดา  วนาสุวรรณวณิช 9 
7 กลุ่มโรงเรียนย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ นายทศพล  จงรักษ์ 8 
8 กลุ่มโรงเรียนสายชลสัมพันธ์ นายธัญญา  วิเชียร 8 
9 กลุ่มโรงเรียนไพรสวรรค์ นายมาโนช  โสธารัตน ์ 9 
10 กลุ่มโรงเรียนหาดสำราญ นางเสาวภา  สมาพงค์ 10 
11 กลุ่มโรงเรียนปะเหลียน นายสนิท   หูเขียว 11 
12 กลุ่มโรงเรียนสุโสะ-บ้านนา นายอาคม  บริสุทธิ์ 12 
13 กลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว นายจรูญศักดิ์  โรจน์จิรนนท์ 13 
14 กลุ่มโรงเรียนนาโยงสัมพันธ์ -ว่าง- 7 
15  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ            

การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
นายดำรงค์  วรรณแรก (โรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา 
จำนวน 19 โรง) 

รวม 132 
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44.00

46.00

48.00

50.00

52.00

54.00

56.00

รวมเฉลี่ย2 ด้าน ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา        
 

ตารางท่ี 6  จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
              ประถมศึกษาตรัง เขต 1  ปีการศึกษา 2563  จำแนกรายอำเภอ   
  

ที ่ อำเภอ ตาม จ. 18 ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

ผอ.รร. รองผอ.รร. ครู รวม ผอ.รร. รองผอ.รร. ครู รวม 
1 เมืองตรัง 35 8 407 450 35 8 418 461 
2 ย่านตาขาว 33 2 236 271 33 2 242 277 
3 ปะเหลียน 37 2 260 299 37 2 272 311 
4 นาโยง 17 2 176 195 17 2 178 197 
5 หาดสำราญ 10 0 78 88 10 0 87 97 
 รวม 132 14 1,157 1,303 132 14 1,197 1,343 

 

    ทีม่า : ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563                                              
 

3. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
  

ตารางท่ี 7   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อประกันคุณภาพผูเ้รียน (NT) ชั้นประถมศึกษา 
               ปีที ่3 ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
 
 

ความสามารถพื้นฐาน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 +เพิ่ม/-ลด 

ความสามารถดา้นภาษาไทย 54.16 48.57 -5.59 
ความสามารถดา้นคณติศาสตร ์ 49.23 49.17 -0.06 
รวมความสามารถ 2 ด้าน 51.70 48.87 -2.83 
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ตารางท่ี 8  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
              ปีการศึกษา 2562  ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

เขตพ้ืนที่
การศึกษา สพฐ. +เพิ่ม/ 

-ลด ประเทศ +เพิ่ม/ 
-ลด 

ภาษาไทย 51.44 47.95 +3.94 49.07 +2.37 
ภาษาอังกฤษ 31.17 30.86 +0.31 34.42 -3.25 
คณิตศาสตร์ 33.95 31.60 +2.35 32.90 +1.05 
วิทยาศาสตร์ 35.54 34.30 +1.24 35.55 -0.01 
รวมเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 38.03 36.18 +1.85 37.99 +0.04 

 
            
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

ตารางท่ี 9  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
              ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 +เพ่ิม/-ลด 

ภาษาไทย 58.36 51.44 -6.92 
ภาษาอังกฤษ 36.70 31.17 -5.53 
คณิตศาสตร ์ 38.69 33.95 -4.74 
วิทยาศาสตร ์ 41.47 35.54 -5.93 
รวมเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 43.81 38.03 -5.78 
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ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
              ปีการศึกษา 2562 ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับระดับ สพฐ. และระดับประเทศ                  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

เขตพ้ืนที่
การศึกษา สพฐ. +เพ่ิม/-ลด ประเทศ +เพ่ิม/-

ลด 
ภาษาไทย 54.21 55.91 -1.70 55.14 -0.93 
ภาษาอังกฤษ 28.46 32.98 -4.52 33.25 -4.79 
คณิตศาสตร ์ 22.13 26.98 -4.85 26.73 -4.60 
วิทยาศาสตร ์ 29.39 30.22 -0.83 30.07 -0.68 
รวมเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 33.55 36.52 -2.97 36.30 -2.75 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
               ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 +เพิ่ม/-ลด 
ภาษาไทย 51.61 54.21 +2.60 
ภาษาอังกฤษ 25.74 28.46 +2.72 
คณิตศาสตร ์ 23.97 22.13 -1.84 
วิทยาศาสตร ์ 34.97 29.39 -5.58 
รวมเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 34.07 33.55 -0.52 
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68.16

70.3

66.01

รวม 2 สมรรถนะ

การอ่านรู้เรื่อง

การอ่านออกเสียง

ตารางที่ 12 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)   
               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   

 
 

สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
การอ่านออกเสียง 66.01 13.87     
การอ่านรู้เรื่อง 70.30 10.62     
รวม 2 สมรรถนะ 68.16 22.86     

 

 
 
 
 
 
 

          

 

                        ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา   
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ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ    
 ผลการประเมินการดำเนนิงานตัวช้ีวัดตามตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
          ประเมินผลตามระดับคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ระดับ 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

นโยบายที่ 1 ด้านจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 4.50 ดีเย่ียม 
ตัวช้ีวัดที่ 2  ร้อยละของผู้เรยีนที่มพีฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิด 
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มคีุณธรรม จรยิธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มคีุณธรรม อัตลักษณ์ 
มีจิตสาธารณะ มีจติอาสา รับผดิชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 6   จำนวนสถานศึกษาท่ีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเดจ็ 
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเ้รียนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4 ดีมาก 

นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ - ไม่ประเมนิ 

ตัวช้ีวัดที่ 9  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรือ่งคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรูเ้รื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

- ไม่ประเมนิ 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์ 3.75 ดีมาก 
ตัวช้ีวัดที่ 11  ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคญัตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(3R8C) 

1 ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดที่ 12 ร้อยละของผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (สำหรับสพป.) 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 13  ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET)มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา   

  

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 13.1  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  (สำหรับสพป.) 1 ปรับปรุง 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 13.2  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   4 ดีมาก 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 13.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  - ไม่ประเมนิ 

ตัวช้ีวัดที่ 14  ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของ
ตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการ
เงินท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบตัิได ้  

  

    ตัวช้ีวัดย่อยที่ 14.1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 5 ดีเยี่ยม 
    ตัวช้ีวัดย่อยที่ 14.2  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 5 ดีเยี่ยม 
    ตัวช้ีวัดย่อยที่ 14.3  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 - ไม่ประเมนิ 

ตัวช้ีวัดที่ 16  ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะทีด่ี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านรา่งกายและจติใจ 

  

    ตัวช้ีวัดย่อยที่ 16.1  ระดับปฐมวัย   5 ดีเยี่ยม 
    ตัวช้ีวัดย่อยที่ 16.2  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   4 ดีมาก 
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นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

4.60 ดีเย่ียม 

ตัวช้ีวัดที่ 18  ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคณุภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน   
    ตัวช้ีวัดย่อยที่ 18.1  ระดับช้ันประถมศึกษา (สำหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
    ตัวช้ีวัดย่อยที่ 18.2  ระดับช้ันมัธยมศึกษา (สำหรับสพป.) 5 ดีเยี่ยม 
    ตัวช้ีวัดย่อยที่ 18.3  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 23  สถานศึกษานำเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

  

    ตัวช้ีวัดย่อยที่ 23.1  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สำหรับ สพป.)  5 ดีเยี่ยม 
    ตัวช้ีวัดย่อยที่ 23.2  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สำหรับ สพม.)  - ไม่ประเมนิ 

ตัวช้ีวัดที่ 24  สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองนักเรียนและการแนะแนวท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

3 ด ี

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.00 ดีเย่ียม 
ตัวช้ีวัดที่ 26   สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและสร้างจิตสำนึก 
ด้านการผลติและบริโภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสรมิ
อาชีพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 5.00 ดีเย่ียม 
ตัวช้ีวัดที่ 41   สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา   

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 42   สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมลูสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย 4.28 ดีเย่ียม 
 

 
ประเมินผลเทียบค่าเป้าหมาย 

นโยบาย/ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ    
ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพ
ติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซ
เบอร์ และ 
ภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 

100 100.00 บรรล ุ

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์    
ตัวช้ีวัดที่ 17   ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรูห้รือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

50 58.06 บรรล ุ

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา    
ตัวช้ีวัดที่ 34   สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
เป็นอิสระ 

100 100.00 บรรล ุ
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  ผลการประเมินการดำเนนิงานตามมาตรฐานสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
              
             ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับการประเมิน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 3 ตัวบ่งชี้  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 5 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 6 ตัวบ่งชี้ ผลประเมินโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก รายละเอียดดังนี้  

 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้ ระดับคุณภาพ คำอธิบาย   
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  4 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  การบริหารจัดการที่ด ี 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู ้ 3 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการบริหาร และ
การจัดการศึกษา 

4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  4 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  การบริหารงานด้านวชิาการ 3 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 2  การบริหารงานด้านงบประมาณ 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 3  การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 4 ดมีาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 4  การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 5  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการจดัการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3  ผลการบริหารและการจัดการศกึษาของสำนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 5 ดีเย่ียม 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความสำเรจ็และเป็น
แบบอย่างได ้

3 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 3  ผู้เรียนทุกระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตาม
หลักสตูร 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4  ประชากรวัยเรียนได้รบัสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
เท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับท่ีสงูขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง 
ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจกัษ์ ตามเกณฑ์
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

2 พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 6  ผู้รับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและ
การจัดการศึกษารวมทั้งการใหบ้รกิาร 

5 ดีเยี่ยม 

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) 4 ดีมาก 
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      ผลการประเมินการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ:กพร. 
 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 
           ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 อยู่ในระดับคุณภาพ คะแนนร้อยละ 93.32 
ซึ่งผลการประเมินมีรายละเอียดดังนี้   

สำนักงานเขตพ้ืนที่   
การศึกษาประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1 

 

ระดับ ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 ผู้บริหาร คะแนน ร้อยละ 

คุณภาพ 4.66323 4.66639 4.66592 93.32 

 
      ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
          ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์   (Integrity and  Transparency  Assessment 
Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ผลการประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 ได้รับคะแนน 88.11 (ระดับ A  ดีมาก) อยู่ในลำดับที่ 83 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 
225 เขต  
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 ส่วนที ่2  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก  
   6 เมษายน 2560 

มาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  เพื่อพัฒนา
ร่างกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย    โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย 

รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง  ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู ้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและภาคเอกชน  ในการ         
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี ้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนการศึกษาแห่งชาติ การดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ  ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง  หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
วรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามความถนัดของตน 
ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน   หรือใช้มาตรการหรือกลไกทาง
ภาษ ีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี   ทั้งนี้   ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ   
ซึ่งกฎหมายดังกล่าว    อย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระ   และกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงิน
เงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ   ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้
เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  การจัดทำ การกำหนดเป้าหมาย  ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย
และสาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ   ทั้งนี ้ กฎหมายดังกล่าว 
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย 
 

2. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร)ี 
          คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี   (พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี)     แถลงต่อรัฐสภา 
วันพฤหัสบดีที่  25 กรกฎาคม  2562    โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน   จำแนกเป็น 
นโยบายหลัก 12 ด้าน  และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง  ซึ่งนโยบายหลัก 12  ด้าน ประกอบด้วย    1) การปกป้อง 
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์    2) การสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยของประเทและความสงบสุขของ 
ของประเทศ 3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนา
เศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย      6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่
ภูมิภาค   7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพ
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ของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   และกระบวนการยุติธรรมและนโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง    ได้แก่     
1) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน     2)  การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน   3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก   4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
และพัฒนานวัตกรรม    5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน    6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่
อนาคต  7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21    8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายราชการประจำ      9) การแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้      
10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน    11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย   12) การ
สนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
    (แผนระดับ 1 ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560) 

สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ที่คนไทยทุก
คนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กร
และคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ 
คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ 
การเม ืองต ่างประเทศ เศรษฐกิจ ส ังคมจิตว ิทยา การทหาร ว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีการพล ังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.1 วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  
และประชาชนจาก   ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
และการอยูร่่วมกัน อย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก อย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี ความมั่นคง   หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ 

3.2 เป้าหมายในการพัฒนาประเทศ    คือ “ประเทศชาติมั่นคง   ประชาชนมีความสุข   เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม   ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”   โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิต ิ  พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ  สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีภาครัฐของประชาชน   เพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
               ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
               ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
               ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
               ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
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              ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
              ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

3.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 
     ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมี

การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื ่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั ้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยา ว เพื ่อถ่ายทอด           
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่ งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มป ระเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะได้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไป ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

4. แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(พ.ศ. 2561-2580)  
   (แผนระดบั 2 ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560) 
                 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผล
ผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น   รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ 
ปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต   5) การท่องเที่ยว   6) การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ   7) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล   8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่   9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ     10) การ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การ
สร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 20) การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ   21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
                 กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพหลักการขับเคลื่อนแผนแม่บทที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และเป็น
เจ้าภาพร่วมแผนแม่บทที่ 11   การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต    แผนย่อย: การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 
และปฏิบัติงานสนับสนุนแผนแม่บทอ่ืน ๆ 
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5. แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดบั 2 ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560) 
          แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทำขึ้นเพ่ือกำหนดกลไก วิธีการ และข้ันตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดย
การปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมี
ความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี  สังคมมีความสงบสุข  เป็นธรรม   และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน    เพ่ือขจัดความ
เหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน    ได้แก่   1) ด้านการเมือง   
2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   3) ด้านกฎหมาย    4) ด้านกระบวนการยุติธรรม   5) ด้านเศรษฐกิจ   6) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข  8) ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  9) ด้าน
สังคม    10) ด้านพลังงาน  11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  12) ด้านการศึกษา 
โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  มีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 5 เรื่อง    ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21     3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน   5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
 

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 
   (แผนระดบั 2 ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560) 
          แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564) ได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์  โดยมี  6  ยุทธศาสตร์  ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580 
และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  2) การสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน   4) การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 
และยั่งยืน   6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  7) 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การ
พัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  
 แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้  กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  ไว้ดังนี้ 

 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1)เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยเป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ    3) เพ่ือ
พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก
ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 
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เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้
วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

เป้าหมายด้านผู้เรียน  (Learner Aspirations)    โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ  
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้  
  3RS ได้แก่   การอ่านออก (Reading)  การเขียนได ้(Writing)  และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  
  8Cs ได้แก่   ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross –cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงาน
เป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และ
การรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and 
Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  (Compassion) 
 เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญ ดังนี้ 

1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access)  มีตัวชี้วัดที่สำคัญ 
เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6-14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐ
ต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม   
ทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย   ได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม  
(Equity)  

3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ  
(Quality)  

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ 
เป้าหมาย (Efficiency)  

5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่ 
เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งขาติ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา
ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตาม
จุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
  

                      ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา 

และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ      
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษา  ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ     
เฉพาะด้าน 

3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นใน 

ศตวรรษท่ี 21   
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน 

วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี 

คุณภาพและมาตรฐาน 
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน 

สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผล มีประสิทธิภาพ  
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้ 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวาง 

แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
 

                    ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายดังนี้ 
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม  

จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  

          ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน สามารถตรวจสอบได ้
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน 

การศึกษา 
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนและ 

พ้ืนที่  
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4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา รองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ 
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 

5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม   สร้างขวัญ 
กำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
  

8. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ได้กำหนดนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   โดยยึด 
หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่ Thailand  
4.0 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบาย 
ดังนี้ 
            8.1 วสิยัทัศน์  
                 “สรา้งคุณภาพทุนมนุษย ์สูส่งัคมอนาคตทีย่ ัง่ยนื” 
            8.2 พันธกิจ 
                1) จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                 2) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ   เพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
                 3) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
                 4) สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
                 5) พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรการศึกษา   ให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล 
                 6) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
                 7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ    และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
           8.3 นโยบาย 
                1. ด้านความปลอดภัย 
                     พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน  คร ู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา  จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ   รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
                2. ด้านโอกาส 
                    1) สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ด ีทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์
สังคมและสติปัญญา ให้สมกับวัย 
                    2) ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564          23 
 
                        3) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา  รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน   ให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่าง 
เท่าเทียมกัน 
                        4) ส่งเสรมิให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะใน
การดำเนินชีวิต  มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

               3.  ด้านคุณภาพ 
                    1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี  มีวินัย  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
                    2) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน   คณิตศาสตร์   การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
                    3) ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ   ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ 
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริม 
การจัดการศกึษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
                    4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ    มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี   มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
    

                            4. ด้านประสิทธิภาพ 
                   1) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
                   2) พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่
สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
                   3) บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3      
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
                   4) ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้ง  
ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
                   5) สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                   6) เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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            8.4 กลยทุธ ์
                   1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
                   2) การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                   3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                   4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                       ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
                   5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                   6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ทิศทางการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ศึกษากรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาระดับ
กระทรวง  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด และนโยบายสำคัญทุกระดับ รวมทั้งได้วิเคราะห์
บริบทด้านจัดการศึกษาของพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ได้กำหนดทิศทางการจัดการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน ์(Vision)           

                 “องค์กรคุณธรรม มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน”   

พันธกิจ (Mission) 
                  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

        2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

        3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
        4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง  

ทั่วถึง มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                  5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
                  6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยใช้หลักคุณธรรมและ    
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 

กลยุทธ์ที ่1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  

                   เป้าประสงค์   
                  1. ผู้เรียนทุกคน มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสาธารณะ  มีจิตอาสา 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ โอบอ้อมอารี มีวินัย    
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                  2. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ      
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
                  3. สถานศึกษาทุกแห่งน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ           
                  4. สถานศึกษาทุกแห่งจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก     
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
                  

                                  ตัวชี้วัด  
                  1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสาธารณะ มี    
จิตอาสา ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ โอบอ้อมอารี มีวินัย   
                  2. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม และมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
                  3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย   อันมีพระมหากษัตริย์    
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง   เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
                  4. ร้อยละ 100  ของสถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  มุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ 
ผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

               แนวทางการดำเนินงาน  
                 1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน   มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก    
ของชาติ   ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีคุณธรรม  จริยธรรม       
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม 
                 2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม ที่มีผลกระทบ 
กระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
ไซเบอร์  ภัยพิบัต ิ และภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไข หากได้รับ
ผลกระทบจากภัยดังกล่าว     ตลอดจนมีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา   และชุมชน 
                 3. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ   ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย   อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม      
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                 4. สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  มุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน  ของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่กำหนด                 

กลยุทธ์ที ่2    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ 
                  ในศตวรรษที่ 21  
                     

                                          เป้าประสงค์  
                     1. ผู้เรียนทุกระดับได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  และมีทักษะความสามารถที่
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
            2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ  มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และประเทศ 
                     3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขท้ังร่างกายและจิตใจ                   
                     4. ผู้เรียนทุกระดับมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น    
ในศตวรรษท่ี ๒๑    
                     5. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ 
                     6. ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีความ 
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
                     7. ผู้เรียนมีผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
                     8. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

                     ตัวช้ีวัด  
                     1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 (3Rs 8Cs)   
                     2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทักษะด้านต่าง ๆ เพ่ือการ 
ประกอบอาชีพและการมีงานทำตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ 
ต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
                     3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
                     4. ร้อยละ 60 ของผู้เรียน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ทัศนศิลป์  นาฎศิลป์  ดนตรี  กีฬา)  
                     5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เหมาะสมกับระดับชั้น 
                     6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง   
มีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
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                     7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความสามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น อยู่ในระดับพอใช้  
ขึ้นไป 
                     8. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้
เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์  (Mathematical Literacy)   และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  
                    แนวทางการดำเนินงาน  
                   1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาสู่การปฏิบัติ  ให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง  ให้เป็น
หลักสูตรเชิงสมรรถนะ   สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น 
รายบุคคล อย่างเหมาะสมทุกด้าน   ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  มีทักษะสื่อสาร        
ภาษาไทย และพัฒนากระบวนการนำไปสู่การปฏิบัติเป้าหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                   
                   2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน 
                      2.1 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรยีนระดับปฐมวัย 
                             2.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
และดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง    
ให้มีความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
                              2.1.2 สนับสนุนให้สถานศึกษามีครู หรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัย ตามมาตรฐานที่กำหนด                                                                                
                              2.1.3 จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและ
นอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้  สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนปนเล่น  เรียนรู้อย่าง 
มีความสุข                                            
                       2.2 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา  
                            2.2.1 ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัย 
ในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ 
                                    1) เป็นไปตามหลักสูตร    
                                    2) มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
                                    3) มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ สอดคล้องกับความ 
                                        ต้องการของท้องถิ่นและประเทศ     
                                    4) มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การ พัฒนานวัตกรรม     
                                    5) มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ ดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน 
                                       การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
                                    6) มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน      
                                       มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3    
                               2.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต     
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้  
                               2.2.3 สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคล และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ   
                               2.2.4  กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาภาพรวม  
รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง    
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                        2.3 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา    
                               2.3.1 ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  ให้มีพัฒนาการ
ที่สมวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ  
                                       1) เป็นไปตามหลักสูตร              
                                       2) มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21      
                                       3) มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3   
                                           เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ      

                     4) มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม         
                           5) มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการ 

                                           เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ             
                                       6) มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรัก        
                                           การอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
                                 2.3.2  ประสานการดำเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น                                       
                                 2.2.3  ส่งเสริม  สนับสนุนสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้  เพื่อการวางแผนชีวิต    
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม และนำไปปฏิบัติได้    
                                 2.2.4  สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้   
ตามสมรรถนะรายบุคคล และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ    
                                 2.2.5  จัดทำแผนงาน โครงการและกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง  ให้มีสุขภาวะ 
ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
                    3) นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา     
                        แนวทางการดำเนินงาน 
                         1. จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียน 
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด   
                         2. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
                         3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย  
                         4. ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล                                                                           
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กลยุทธ์ที่ 3        พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                     มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    
                    

                      เป้าประสงค์ 
                       1. ครู เปลีย่นบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้  
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้  
                       2. ครูมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์  
(Coding)                      

   3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ และจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณ 
ความเป็นครู 

        

                       ตัวช้ีวัด 
                       1. ร้อยละ 100 ของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา  
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้   
                       2. ร้อยละ 100 ของครูสอนภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การสอนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ระดับทางภาษา (CEFR)  
    3. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและ
เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
                     

                       แนวทางการดำเนินงาน 
                       1. ส่งเสรมิให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยการการ
เรียนรู้  ผู้ให้คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร         
                       2. พัฒนาครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ให้มีความรู้ความสามารถ และชำนาญ
ในการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) และศักยภาพการสอนหลักสูตรสมรรถนะ         
                       3. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need 
Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  
                       4. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา   วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่
กำหนด ที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
                       5. ส่งเสรมิ และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC)  
                       6. ส่งเสรมิและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital 
Literacy)  การสอนดิจิทัล  (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 สอดคล้องกับ
ภารกิจและหน้าที่ของตน  
                       7. ส่งเสรมิ พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา  (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)  ตามเกณฑ์ 
ที่กำหนด  
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                    8. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัด
ประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active Learning) 
                    9. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction)   
                   10. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้  และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)  
                   11. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                   12. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
                   13. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง ผ่านระบบ Online และแบบ 
Face - to - Face Training 
                   14. สนับสนุนครู ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4    สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ  
                  เหลื่อมล้ำทางการศึกษา                    
                    

                                     เป้าประสงค์  
                   1. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา        
          2. สถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน ตามบริบทของพ้ืนที่     
                   3. ระบบงบประมาณของสถานศึกษา  มีประสิทธิภาพและโปร่งใส         
                   4. สพป.และสถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล และนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
                   5. สถานศึกษามีระบบการดูแล ติดตาม สนับสนุนและประเมินผล เพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการ
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ                                             
                    

                                       ตัวช้ีวัด  
                   1. อัตราการเข้าเรียนร้อยละ 100  ในแต่ละระดับการศึกษาของประชากรกลุ่มอายุระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 
                   2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ยากจน ได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง  
                   3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  
เพ่ือใช้  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ อย่างเหมาะสมเพียงพอ  
                   4. ร้อยละ 100 ของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
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                   5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนว  
ที่มีประสิทธิภาพ  
                   6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท       
                   แนวทางการดำเนินงาน 
                   1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภาคเอกชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ  
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่                             
                   2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามบริบท 
ของพ้ืนที่    
                   3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ 
ของผู้เรียน  
                  4. บริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุน เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และโปร่งใส  
         
กลยุทธ์ที่ 5     จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                 
                    

                                     เป้าประสงค์  
                   1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง 
                    2. สพป.และสถานศึกษาปรับปรุง  และพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว  (GREEN 
OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่าง เอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  และมีนโยบายจัดซื้อ
จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                    3. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค   
สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำ สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 
                    4. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม  
                    5. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศ การเก็บข้อมูลด้านความรู้เรื่องฉลาก  
สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้   
                    6. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดขยะและ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และมีความยั่งยืน     
                    

                                      ตัวช้ีวัด  
                    1. ร้อยละ 100  ของสถานศึกษา มีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้อง และสร้างจิตสำนึก
ด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  นำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน    
                    2. สพป.และร้อยละ 100  ของสถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรและสถานที่  ให้เป็นสำนักงาน     
สีเขียวต้นแบบ มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
                    3. สพป.และร้อยละ 100  ของสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม   
และการนำขยะมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง        
                    4. ร้อยละ 20  ของสถานศึกษามีนวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564          32 
 
                    5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มีกิจกรรมลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการดำเนินกิจกรรม
ประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน    
                    6. ร้อยละ 100  ของผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม             
                   แนวทางการดำเนินงาน 
                    1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดำเนินทางการให้องค์ความรู้ และ
สร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                    2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE สื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ  
                    3. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำ   และพัฒนาวิทยากรให้
ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ                     
                    4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียน และจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภค      
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาและ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ   การเก็บข้อมูล   การลดก๊าซ   ที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก     เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบ      และการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินชีวิต 
ประจำวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน  
                    5. พัฒนาต่อยอด   และขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน    การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
                    6. พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการให้ความรู้ และแนวทางการจัดการเรียนรู้กิจกรรมเรื่องการ 
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                    7. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                    8. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษา นำร่องขยายผลส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา  ด้านการ
ผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น  การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เบอร์ 5  และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก 
และสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา  
                    9. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
                   10. ขยายผลผ่านระบบ DLTV  ส่งเสริมความรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ต่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมท่ีดี   และการเลือก
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                   11. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making  การนำขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย  ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี 
สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                   12. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศ   และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี  
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                   13. ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ   และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตร     
กับสิ่งแวดล้อม เพ่ือนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
                  14. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชน
วัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบ ที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอด
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สารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
                 15. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์ และนิเทศเชิง
คุณภาพ พัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม  แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงาน   และมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์ และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน  
                 
กลยุทธ์ที่ 6    พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลและใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการบริหาร                    
                   

                                     เป้าประสงค์  
                  1. สพป. มีความทันสมัย  พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม  เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
                  2. สพป.และสถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล   
                  3. สพป.และสถานศึกษา พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 
                  ตัวช้ีวัด  
                  1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                  2. สพป. และ สถานศึกษา ร้อยละ 100 บริหารจัดการศึกษาด้วยความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตามหลักธรรมาภิบาล                  
                  3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่
การวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  
                  4. สพป.และสถานศึกษา ร้อยละ 100  มีแพลตฟอร์มดิจิทัล  (Digital Platform)  เพื่อสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  
                  5. สพป.และสถานศึกษา ร้อยละ 100  นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ  
                  6. สพป.และสถานศึกษา ร้อยละ 100  ที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
 
                 แนวทางการดำเนินงาน 
                 1. ให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา   
                     1.1 ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา   จัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระ
ที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน                            
                     1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่ม
สถานศึกษา ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
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                     1.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การ
บริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น               
                     1.4 ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต   
                     1.5 นำผลการประกันคุณภาพการศึกษา   มาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม
เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษา ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา   
                     1.6 จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่    
                     1.7 สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระ ในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคลและ
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา   อาจดำเนินการเป็นรายด้าน
หรอืทุกด้านได้    
                     1.8 สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือทำหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
                  

                                 2. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัย อย่างมีประสิทธิภาพ    
                     2.1  ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ให้เป็นหน่วยงานที่
ทันสมัย   มีหน้าที่สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลสถานศึกษา  เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล                                                
                     2.2  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการทำงานตามหลักการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 
                     2.3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)    
มาใช้ในการบริหารงาน 
                     2.4  สนับสนุน จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
                     2.5  สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ  
                     2.6  ส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนของสังคม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
                     2.7  ส่งเสรมิ สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
                     2.8  ส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนของสังคม เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา   
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                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้กำหนดจุดเน้นการดำเนินงาน 4     
จุดเน้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ดังนี้  

     1. จุดเน้นด้านโรงเรียนคุณภาพ 
         ตัวช้ีวัด   
         1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพ คุณธรรม 
         2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ 
             ประพฤติมิชอบ ตามหลักธรรมาภิบาล เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
             ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity&Transparency Assessmen:ITA) 
             มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
         3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ใช้แพลตฟอร์ม ดิจิตัล (Digital Platform) และเทคโนโลยี 
             ดิจิตัล (Digital Technology)  
         แนวทางการดำเนินงาน 

             1. สถานศึกษาจัดห้องเรียนคุณภาพ คุณธรรม ตามแนวทางการขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ   
                       คุณธรรม ของสพป.ตรัง เขต 1 
          2. สถานศึกษา ใช้แพลตฟอร์ม ดิจิตัล (Digital Platform) และเทคโนโลยีดิจิตัล (Digital  
                       Technology) ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 

         3. สถานศึกษาบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน 
            (Integrity&Transparency   Assessmen:ITA) 
         4. สถานศึกษาบริหารจัดการโดยเน้นความปลอดภัยแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

    2. จุดเน้นด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข)   
        ตัวชี้วัด  
        1. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่างกาย  สังคม อารมณ์ จิตใจ 
            และสติปัญญา) 
        2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ 
            ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
            มีจิตสาธารณะ  มีจิตอาสา ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ โอบอ้อมอารี มีวินัย   

                   3. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม  
                      ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
                   4. ร้อยละ 80  ของผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เหมาะสมกับระดับชั้น 
                   5. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาไทย เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีทักษะในการสื่อสาร      
                       และมีนิสัยรักการอ่าน 

         แนวทางการดำเนินงาน 
        สพป.กลุ่มโรงเรียน  และสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต  

ทักษะอาชีพ เช่น  
         1. การจัดประสบการณ์ โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง เรียนปนเล่น ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
         2. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
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                  3. กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
                  4. การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

        5. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาการและทักษะอาชีพ 
        6. ค่ายทักษะชีวิต กิจกรรมด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี ส่งเสริมจิตอาสา เสริมสร้างวินัย ฯลฯ                   

            3.  จุดเน้นด้านครูมืออาชีพ   
       ตัวช้ีวัด 
       1. ร้อยละ 100 ของครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”  

                  2. ร้อยละ 80 ของครูที่สอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ได้รับการพัฒนา 
                      ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนการสอนตามภารกิจของตน  
                  3. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
                      และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

   

                                แนวทางการดำเนินงาน 
        1. ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
        2. ครูได้รับการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Platfrom) ด้านภาษาอังกฤษ และภาษา 
            คอมพิวเตอร์ (Coding)  

    3. ครูฝึกทักษะสร้างแพลตฟอร์ม ดิจิตัล (Digital Platfrom) เพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน 
        4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงความ 
            รักในสถาบัน อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีจิตอาสา ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์  
            โอบอ้อม อารี มีวินัย มีจิตวิญญาณความเป็นครู 

                  5. ครูได้รับการพัฒนาให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัด 
                      ประเมินผล ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active Learning)  และพัฒนารูปแบบชุมชนแห่ง 
                      การเรียนรูท้างวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  
                  6. ครูจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
           

             4.  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
        ตัวช้ีวัด   
        1. สพป.บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลักธรรมาภิบาล  
            เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
            ภาครัฐ (Integrity&Transparency Assessmen:ITA) มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
        2. สพป.ใช้แพลตฟอร์ม ดิจิตัล (Digital Platform) และเทคโนโลยีดิจิตัล (Digital Technology)  
           ในการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก 
        3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน ร้อยละ 100 
       

        แนวทางการดำเนินงาน 
            1. สพป.บริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน  
                     (Integrity&Transparency   Assessmen:ITA) 
                  2. สพป.ใช้แพลตฟอร์ม ดิจิตัล (Digital Platform) และเทคโนโลยี 
                      ดิจิตัล (Digital Technology) ในการบริหารจัดการ 
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                  3. บริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้ 
                      อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดงบประมาณ 
และแผนงาน/โครงการ  
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          ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ก าหนดให้มีแผนการใช้งบประมาณ
ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรรให้เพ่ือการปฏิบัติและพัฒนางานตามภารกิจ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วงเงินรวม 2,000,000 บาท (จัดสรรคร้ังท่ี 1)  ดังน้ี
      1. งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการ จ านวน 1,140,070 บาท ก าหนดรายละเอียด ดังน้ี

1 ค่าสาธารณูปโภค 4 เดือน                                  
(ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564) 320,000     

2 ค่าวัสดุ/ค่าซ่อมครุภัณฑ์/น้ ามันเช้ือเพลิง 4 เดือน        
 (ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564)

200,000     

3 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ 4 เดือน              
(ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564

80,000      

4 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ร.ร.ขนาดเล็ก 4 เดือน 
(ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564)

      44,000

5 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ สพป.ตรัง เขต 1       
(ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564)

      52,000

6 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ สพป.ตรัง เขต 1       
(ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564)

      44,000

6 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีธุรการ สพป.ตรัง เขต 1         
(ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564)

      52,000

7 เงินเพ่ิมค่าครองชีพให้พนักงานพิมพ์ดีด สพป.ตรัง     
เขต 1  (ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564)

        4,000

8 เงินเพ่ิมค่าครองชีพให้นักการภารโรง สพป.ตรัง เขต 1  
(ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564)

        4,000

9 เงินเพ่ิมค่าครองชีพให้แม่บ้าน สพป.ตรัง เขต 1          
(ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564)

4,000        

10 เงินเพ่ิมค่าครองชีพให้พนักงานรักษาความปลอดภัย 
สพป.ตรัง เขต 1   (ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564)

8,000        

11 ค่าเดินทางไปราชการ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1/ค่าเดินทาง
ไปราชการ และงานนิเทศ ตามภาระงานของบุคลากร
ทางการศึกษา

150,000     

หมายเหตุท่ี รายการ งบประมาณ

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์                    
 -ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อน
ประถมศึกษา  กิจกรรมการจัด
การศึกษาก่อนประถมศึกษา         
 -ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
กิจกรรมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ 
กิจกรรมการจัดการศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับโรงเรียน
ปกติ

แผนการใช้งบประมาณ และโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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12 ซ่อมแซมระบบอินเทอร์เน็ตภายในอาคาร 50,000      

13 โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายเร่งด่วน 128,070     
รวม 1,140,070 

ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ
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2. งบประมาณเพ่ือด าเนินงานโครงการตามกลยุทธ์ จ านวน 859,930  บาท (จัดสรรงบประมาณในไตรมาส 1,2)
กลยุทธ์ ช่ือโครงการ รวม ผู้รับผิดชอบ

1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 1.กิจกรรมวันส าคัญ 8,000 กลุ่ม

ของมนุษย์และของชาติ อ านวยการ

2.ขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 กลุ่ม

สู่สถานศึกษา นิเทศ ติดตามฯ

28,000
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี 3.โรงเรียนฐานวิจัย 50,000 กลุ่ม

สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร นิเทศ ติดตามฯ

และมีทักษะการเรียนรู้ใน 4.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วย 56,400 กลุ่ม

ศตวรรษท่ี 21 เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) นิเทศ ติดตามฯ

5.ประเมินพัฒนาการเด็กจบหลักสูตรการศึกษา 40,000 กลุ่ม

ปฐมวัย นิเทศ ติดตามฯ

6.ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ 150,000 กลุ่มโรงเรียน
296,400

3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและ 7.การปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีศักยภาพ 5,480 กลุ่มพัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษา ให้มี มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้มี และบุคลากร ฯ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ คุณภาพตามมาตรฐานครูมืออาชีพ
มีศักยภาพ มีคุณธรรม 8.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนพิเศษ 20,730 กลุ่ม

จริยธรรม เรียนรวม นิเทศ ติดตามฯ

9.พัฒนาศักยภาพครูประจ าช้ันเพ่ือเตรียมความ 36,500 กลุ่มส่งเสริม

พร้อม ส าหรับการเป็นนักจิตวิทยาประจ า การจัดการ

สถานศึกษา ศึกษา

10.นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานฯ และการ 43,500 กลุ่มบริหารงาน

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี บุคคล

ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาใหม่ (15 ราย)
106,210

4. สร้างโอกาสในการเข้าถึง 11.การด าเนินงานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 7,000 กลุ่มส่งเสริม
บริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยครอบครัว การจัดการ
มีมาตรฐาน และการลดความ ศึกษา
เหล่ือมล้ าทางการศึกษา

7,000
6. พัฒนาระบบการบริหาร 12.ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการ 150,000 กลุ่ม

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 1

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 2

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 3

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 4
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กลยุทธ์ ช่ือโครงการ รวม ผู้รับผิดชอบ
จัดการศึกษาตามหลัก ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจัดท าแผนปฏิบัติการ นโยบายและแผน

ธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดิจิตัลในการบริหาร 13.ประชุมจัดต้ัง จัดสรร ติดตามการใช้งบประมาณ 28,000 กลุ่ม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบายและแผน

14.นิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผลการ 45,000 กลุ่ม

จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตามฯ

15.การสรรหาและเลือกสรรผู้ปฏิบัติงาน 51,450 กลุ่มบริหารงาน

ให้ราชการ บุคคล

16.ประชุมสัมมนาผู้บริหารสพป.ตรัง เขต 1 และ 56,000 กลุ่มอ านวยการ

ผู้บริหารสถานศึกษา
17.ประชุมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเพ่ือ 10,000 กลุ่มอ านวยการ

พัฒนาองค์กร
18.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 5,760 หน่วย

ด้วยการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน

19.พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 30,000 กลุ่มนิเทศ

และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ติดตามฯ

20.การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและพัฒนา 16,210 กลุ่มส่งเสริม

บุคลากรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ การศึกษา

ส่ือสาร ปีการศึกษา 2564 ทางไกลฯ

21.ประชุมคณะกรรมการเกล่ียอัตราก าลัง/ย้าย 5,000 กลุ่มบริหาร

ข้าราชการ/พิจารณาความดีความชอบและการ งานบุคคล

คัดเลือกเข้ารับรางวัลต่าง ๆ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
22.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 12,900 กลุ่ม

นโยบายและแผน

23.องค์กรคุณธรรม ต้นแบบ ส านักงานเขตพ้ืนท่ี 12,000 กลุ่ม

การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นิเทศ ติดตามฯ

422,320
859,930

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 6
รวมท้ังส้ิน 23 โครงการ
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รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม /งบประมาณ กลยุทธ์ท่ี 1

งบประมาณ ปี 2564  (บาท) กลุ่ม /เครือข่าย หมายเหตุ

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ท่ีรับผิดชอบ

1.จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 1.กิจกรรมวันส าคัญ  - ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ซ่ึง 100 16,000  -  - 16,000 อ านวยการ  -ด าเนินการ

ของมนุษย์และของชาติ   - กิจกรรมวางพวงมาลา จังหวัดตรังหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด   ไตรมาสท่ี 1-4

  - กิจกรรมถวายชุดสังฆทาน   - จ านวนกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี ซ่ึงสพป.
ตรัง

ไม่น้อยกว่า
  - กิจกรรมวันส าคัญและประเพณีต่าง ๆ เขต 1 ได้จัดข้ึนในแต่ละปี 5 กิจกรรม

  - จัดท าป้ายไวนิลและประชาสัมพันธ์

2.ขับเคล่ือนหลักปรัชญาของ  - ร้อยละของสถานศึกษาท่ัวไปน้อมน าหลักปรัชญาของ 100 20,000 10,800 46,300 3,500 นิเทศฯ  -ด าเนินการ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ   ไตรมาสท่ี 1-4

 - ประชุมปฏิบัติการขับเคล่ือนหลักปรัชญา  - ร้อยละของสถานศึกษาพอเพียงสามารถขับเคล่ือน 100
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสู่ความ
 - ประชุมปฏิบัติการขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้ ย่ังยืน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา

 - ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตาม
หลัก

100
 - นิเทศ ติดตามการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา มีการ

พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา พัฒนาบนพ้ืนฐานคุณธรรม ก ากับความรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน
(SEP for SDGs)

36,000   10,800  46,300 3,500   รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 1

กลยุทธ์  สพป.ตรัง  เขต  1 โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
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รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม /งบประมาณ กลยุทธ์ท่ี 2
กลยุทธ์  ค่า งบประมาณ ปี 2564  (บาท) กลุ่ม /เครือข่าย หมายเหตุ

สพป.ตรัง เขต 1 เป้าหมาย รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ท่ีรับผิดชอบ

2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1. โรงเรียนฐานวิจัย  - ร้อยละของผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ มีองค์ความรู้ 90 50,000 13,200 23,400 13,400 นิเทศฯ  -ด าเนินการ

ให้มีสมรรถนะส าคัญ  - การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครู ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน   ไตรมาสท่ี 1-2

ตามหลักสูตร และมี และคณะท างานโครงการโรงเรียนฐานวิจัย  - ร้อยละของผู้เก่ียวข้อง มีความคิดเห็นต่อโครงการอยู่ใน ระดับมาก

ทักษะการเรียนรู้ใน  - กิจกรรมนิเทศและติดตามการสอนของครู ระดับมาก

ศตวรรษท่ี 21

2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิค  - ร้อยละของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 80 56,400 6,000 45,400 5,000 นิเทศฯ  -ด าเนินการ

การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต: Vedic Mathematics) สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็ว   ไตรมาสท่ี 1-2

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียน แบบอินเดีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  - ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการคิดค านวณทาง 80

 - นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน คณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประเมินพัฒนาการเด็กจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  - ร้อยละของครูปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการ 100 40,000 2,000 30,140 7,860 นิเทศฯ  -ด าเนินการ

ปีการศึกษา 2563 ประเมินพัฒนาการเด็กจบหลักสูตรปฐมวัย   ไตรมาสท่ี 1-2

 - อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองประเมินพัฒนาการเด็กท่ีจบ  - ร้อยละของโรงเรียนมีการรายงานผลการประเมิน 100

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน

 - ประเมินพัฒนาการเด็กท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  - ร้อยละของโรงเรียนได้รับการประเมินพัฒนาการ 100

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 14 โรงเรียน ของเด็กปฐมวัยท่ีจบหลักสูตรปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

146,400    21,200  98,940      26,260    รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 2

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
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รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม /งบประมาณ กลยุทธ์ท่ี 3
ค่า งบประมาณ ปี 2564  (บาท) กลุ่ม /เครือข่าย หมายเหตุ

เป้าหมาย รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ท่ีรับผิดชอบ
3. พัฒนาผู้บริหาร  ครู 1. การปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วย ให้มีศักยภาพ มี  - ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 100 1,980  - 1,980  - พัฒนาครู  -ด าเนินการ

และบุคลากรทางการศึกษา ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้มีคุณภาพตาม ต าแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความ และบุคลากรฯ   ไตรมาสท่ี 1-2

ให้มีสมรรถนะตาม มาตรฐานครูมืออาชีพ ประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู มีวินัย มีคุณธรรม

มาตรฐานวิชาชีพ มี  - ปฐมนิเทศ จริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้

ศักยภาพ มีคุณธรรม  - จัดท าทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 เร่ืองสิทธิประโยชน์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

จริยธรรม
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนพิเศษ  - ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด มีการจัดการเรียนการสอน 80 20,730     1,500      19,110    120 กลุ่มนิเทศ  -ด าเนินการ

เรียนรวม พิเศษเรียนรวม ติดตาม ฯ   ไตรมาสท่ี 1-2

 - ส ารวจข้อมูลนักเรียนพิการ

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้รายบุคคล

  (IEP)

 - นิเทศ ติดตาม สรุปผล

3. พัฒนาศักยภาพครูประจ าช้ันเพ่ือเตรียมความพร้อม  - ร้อยละของครูประจ าช้ันโรงเรียนในสังกัด ได้รับการ 80 36,500      - 26,500    10,000 ส่งเสริม  -ด าเนินการ

ส าหรับการเป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา พัฒนาศักยภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็น การจัดการ   ไตรมาส 3-4

 - อบรมพัฒนาศักยภาพครูประจ าช้ัน เพ่ือเตรียมความ นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา ศึกษา   รอรับจัดสรร

พร้อมส าหรับการเป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา   งบประมาณ

4. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  - ร้อยละของผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความ 100 87,000      - 87,000     - บริหารงาน  -ด าเนินการ

ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาใหม่ เข้าใจในระเบียบ กฎหมายและการปฏิบัติงานในหน้าท่ี บุคคล   ไตรมาสท่ี 1-4

 - นิเทศ ติดตามและประเมินสัมฤทธิผลผู้อ านวยการ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา

สถานศึกษาใหม่

146,210 1,500 134,590 10,120รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 3

กลยุทธ์  สพป.ตรัง  เขต  1 โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
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รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม /งบประมาณ กลยุทธ์ท่ี 4
ค่า งบประมาณ ปี 2564  (บาท) กลุ่ม /เครือข่าย หมายเหตุ

เป้าหมาย รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ท่ีรับผิดชอบ
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึง 1. การด าเนินงานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดย  - ร้อยละของครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา ได้รับการ 100 7,000  - 7,000     - ส่งเสริม  -ด าเนินการ

บริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการศึกษาถูกต้อง ได้รับ การจัด   ไตรมาสท่ี 1-2

มีมาตรฐาน และลดความ  - ประชุมคณะกรรมการ/ผู้จัดการศึกษาและผู้เก่ียวข้อง การนิเทศ ติดตาม ดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง การศึกษา

เหล่ือมล้ าทางการศึกษา  - นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน

7,000      -        7,000   -         รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 4

กลยุทธ์  สพป.ตรัง  เขต  1 โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
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รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม /งบประมาณ กลยุทธ์ท่ี 6
ค่า งบประมาณ ปี 2564  (บาท) กลุ่ม /เครือข่าย

เป้าหมาย รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ท่ีรับผิดชอบ

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา  - ร้อยละความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัด 90 150,000 3,600 136,000 10,400 นโยบาย  -ด าเนินการ

ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้ ข้ันพ้ืนฐาน และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ของโครงการตามแผนปฏิบัติการ และแผน   ไตรมาสท่ี 1-2

เทคโนโลยีดิจิตัลในการบริหาร พ.ศ. 2564  - โครงการมีความสอดคล้องกับแผนท้ัง 3 ระดับ ระดับ
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ า มาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. ประชุมจัดต้ัง จัดสรร ติดตามการใช้งบประมาณ  - ร้อยละของสถานศึกษา มีอาคารเรียน อาคารประกอบ 100 28,000  - 28,000  - นโยบาย  -ด าเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาพดี ปลอดภัยต่อผู้เรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง และแผน   ไตรมาสท่ี 1-2
 - ส ารวจการจัดต้ังงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุนส่ิงก่อสร้าง และอาคารช ารุดทรุดโทรม

 - ประชุมคณะกรรมการจัดต้ังงบลงทุน

 - ประชุมจัดต้ัง จัดสรรงบประมาณ งบด าเนินงาน

 - ส ารวจสภาพความช ารุด ทรุดโทรม อาคารสถานท่ี

ระบบไฟฟ้า-ประปา กรณีเร่งด่วน และอุบัติภัย

3. นิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา

 - ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม 100 45,000      - 41,460     3,540     นิเทศฯ  -ด าเนินการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษา   ไตรมาสท่ี 1-2
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศบูรณาการ  - ร้อยละของสถานศึกษามีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ระดับ  
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมาก ภายใต้สถานการณ์การ มาก
 - นิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา
สถานศึกษาในสังกัด  - ร้อยละของสถานศึกษา มีผลการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับ
 - PLC ผลการนิเทศ สรุปและรายงานผล ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มาก
4. การสรรหาและเลือกสรรผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  - ร้อยละของการสรรหาบุคคลเพ่ือปฎิบัติงานให้ราชการ 100 104,600   90,100  4,500       10,000  บริหาร  -ด าเนินการ
 - การด าเนินการสรรหาครูอัตราจ้างรายเดือน แก้ปัญหา ครบตามจ านวนต าแหน่งว่าง และตามอัตราก าลังท่ีได้รับ งานบุคคล   ไตรมาสท่ี 1-4
สถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤ จัดสรร
 - การด าเนินการสรรหาพนักงานราชการ  - ร้อยละของการสรรหา ได้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ 100

เหมาะสมตรงกับลักษณะงานและคุณลักษณะของแต่ละ

ต าแหน่ง

กลยุทธ์  สพป.ตรัง  เขต  1 โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หมายเหตุ
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ค่า งบประมาณ ปี 2564  (บาท) กลุ่ม /เครือข่าย

เป้าหมาย รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ท่ีรับผิดชอบ
กลยุทธ์  สพป.ตรัง  เขต  1 โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หมายเหตุ

5. ประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 และ  - ร้อยละของผู้เข้าประชุม มีความรู้ ความเข้าใจนโยบาย 100 132,900  - 132,900  - อ านวยการ  -ด าเนินการ

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ยุทธศาสตร์  ระเบียบ  กฎหมายและข้อบังคับ   ไตรมาสท่ี 1-4

   - ประชุมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในสังกัด 

6. ประชุมผู้บริหารและบุคลากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  - ร้อยละของผู้เข้าประชุม ได้รับความรู้ไปประยุกต์ใช้ 100 30,000  - 30,000  - อ านวยการ  -ด าเนินการ

   - ประชุมรองผอ.สพป,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และข้าราชการ ในการปฏิบัติงาน  ร่วมคิดร่วมท า ร่วมพัฒนาองค์กร   ไตรมาสท่ี 1-4

และลูกจ้างในสพป.ตรัง เขต 1 อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน

7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการ  - สพป.และร้อยละของสถานศึกษา ได้รับการตรวจสอบ 32 11,520  - 11,520 ตสน.  -ด าเนินการ

ตรวจสอบภายใน ภายใน   ไตรมาสท่ี 1-4

     - ตรวจสอบสถานศึกษา เก่ียวกับการเงิน บัญชี  - ร้อยละของสถานศึกษาด าเนินการระบบการเงินบัญชี 100

การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา  การจัดซ้ือ ถูกต้อง ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

จัดจ้าง

     - ตรวจสอบส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาตรัง เขต 1 เก่ียวกับการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน

การควบคุมเงินสด  เงินฝากธนาคาร  เงินฝากคลัง

ลูกหน้ีเงินยืม  การควบคุมเงินทดรองราชการ  ประเมินผล

การปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง

    - สรุป ติดตามผลการตรวจสอบ     

8.พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ  - ร้อยละของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 100 60,000 40,000 4,800 15,200 นิเทศฯ  -ด าเนินการ

นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประเมินผลและนิเทศ มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ไตรมาสท่ี 1-4

    - ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ  - ร้อยละของสถานศึกษาตามเป้าหมาย  ได้รับการติดตาม 100

ประเมินผล จ านวน 4 คร้ัง/ปี ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา อย่างเป็นระบบ

    - ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ และต่อเน่ือง และสามารถน าผลการนิเทศมาใช้ปรับปรุง

จ านวน 2 คร้ัง (ภาคเรียนละ 1 คร้ัง) และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   -  สรุป รายงานผล ประสิทธิผล

9. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากร  - ร้อยละของผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการ 100 87,260     15,000  67,260     5,000 ส่งเสริม  -ด าเนินการ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จัดท าข้อมูลสารสนเทศระบบ Big Data เพ่ือให้ได้ข้อมูล การศึกษา ไตรมาสท่ี 1-4

 - พัฒนาบุคลากรสถานศึกษาจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ท่ีเป็นปัจจุบัน ทางไกลฯ
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ค่า งบประมาณ ปี 2564  (บาท) กลุ่ม /เครือข่าย

เป้าหมาย รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ท่ีรับผิดชอบ
กลยุทธ์  สพป.ตรัง  เขต  1 โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หมายเหตุ

 - อบรมปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศระบบ Big Data  - ร้อยละของผู้เข้าอบรม มีความรู้ในการใช้งานผ่าน 100

ให้เป็นปัจจุบัน ระบบ Smart Area ในเร่ืองต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

 - อบรมการใช้ระบบ Smart Area เร่ืองการขอใช้รถยนต์  - ร้อยละของผู้เข้าอบรม มีความรู้เร่ืองการส่ือสารบน 100

และการขอใช้ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้งานได้อย่าง

  -อบรมการใช้ระบบ Smart Area เร่ืองการบริหารแผนงาน มีประสิทธิภาพ

และการขอใช้ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์  - ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการ 100

 - พัฒนาบุคลากรเร่ืองการส่ือสารบนเครือข่ายระบบ สร้างคลิปวีดิโอส่ือการสอน  ส่ือประชาสัมพันธ์ และ

อินเทอร์เน็ต โปรแกรมตกแต่งภาพด้วย Photoshop เพ่ือน ามา

 - อบรมการสร้างคลิปวีดิโอส่ือการสอน ส่ือประชาสัมพันธ์ พัฒนางานให้มีคุณภาพย่ิง ๆ ข้ึนไป

และโปรแกรมตกแต่งภาพด้วย Photoshop

10. ประชุมคณะกรรมการเกล่ียอัตราก าลัง แต่งต้ัง ย้าย  -ร้อยละของสถานศึกษา มีอัตราก าลังครู เป็นไปตาม 90 10,000  - 9,000 1,000 บริหารงาน  -ด าเนินการ

ข้าราชการครู และพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด บุคคล   ไตรมาสท่ี 1-4

    - ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง ย้าย  -ระดับความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศ ระดับ

ข้าราชการครู เกล่ียอัตราก าลัง และเล่ือนข้ันเงินเดือน การเล่ือนข้ันเงินเดือน มาก
11.ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  - ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก มีความรู้ 100 12,900  - 12,900  - นโยบาย  -ด าเนินการ

 - จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ความเข้าใจนโยบาย ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้อง และแผน   ไตรมาสท่ี 1-2

และคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง  - จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
 - ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนนักเรียน ผู้ปกครอง

ผู้เก่ียวข้อง

12. องค์กรคุณธรรมต้นแบบ  - ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด พึงพอใจในการ 100 35,000  - 30,660 4,340     นิเทศฯ  -ด าเนินการ

    - ประชุมขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรมต้นแบบด้วย ร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาคุณธรรมอย่างต่อเน่ืองเต็มท่ี   ไตรมาสท่ี 1-4

กระบวนการ PLC  ทบทวนและขับเคล่ือนกิจกรรม  - มีป้าย Road Map การขับเคล่ือนคุณธรรมติดแสดงชัดเจน
ส่งเสริมความดี  - มีป้ายการขับเคล่ือนกิจกรรมส่งเสริมความดีของกลุ่ม

    - จัดท าป้าย Road Map การขับเคล่ือนองค์กร ทุกกิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 - 2564

คุณธรรม  ป้ายการขับเคล่ือนกิจกรรมส่งเสริมความดี

707,180     148,700  509,000    49,480    

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,083,390  182,200  795,830    89,360    

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 6
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โครงการ                กจิกรรมวันสำคัญ 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป. ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
สอดคล้องกับตัวชี้วัด - 
สนองจุดเน้น สพป. ข้อที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายเกษม มากชู 

2. นางยุภาศรี รักไทย 
3. นางสุภาวดี เจริญฤทธิ์ 
4. นางสาวศศิธร แก้วดำ 

ผู้ติดต่อประสานงาน นางยุภาศรี รักไทย  โทรศัพท์ 075-572029  โทรสาร 075-291509 
งบประมาณ  16,000   บาท 
แหล่งงบประมาณ งบบริหารจัดการสำนักงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม -  กันยายน  2564 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี    
           เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560   

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)   
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

                     (1) เป้าหมาย  
การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

                  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
                     (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

     - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็น ความมั่นคง 
     - ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามัคคีและจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 
            (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
       - ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มุ่งสนับสนุน ส่งเสริมให้การดำเนินการภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ และเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายที่
กำหนดโดยให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พัฒนาและเสริมสร้างหน่วยงาน บุคลากร เครื่องมือ ระบบการ
บริหารและจัดสรรงบประมาณ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงให้เกิดประสิทธิภาพชาติด้านความ
มั่นคง ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั้งให้มีความพร้อม มีขีดความสามารถ
ที่ทันสมัยเหมาะสม เพียงพอและคล่องตัว มีเอกภาพในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ตลอดถึงมีบทบาทสำคัญในการ
รับผิดชอบดูแลปัญหาความม่ันคงทุกมิติในระดับนโยบาย พร้อมรองรับบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดอย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังให้มีการกำหนด
แผนย่อยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงข้ึนรองรับ พร้อมทั้งกำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญไว้อย่างชัดเจน
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ด้วย โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ (1)การพัฒนาปรับปรุงกลไก โครงสร้าง บทบาทและอำนาจหน้าที่ 
ของ สมช. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคง และระบบขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (3) การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 
ของ สมช. และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง (4) การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
    - เป้าหมายของแผนย่อย : กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
     
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
  2.1 หลักการและเหตุผล 

       วันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความหมายและความสำคัญต่อประชาชาชาวไทยเป็น
อย่างมาก เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมวัน
สำคัญต่าง ๆ ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้จัดขึ้นหรือร่วมกิจกรรมสำคัญของจังหวัดตรัง 
เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รัก และหวงแหนในขนบธรรมเนียมประเพณี และการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของไทยให้ดำรงสืบไป 

2.2 วัตถุประสงค์  
       2.2.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามัคคี และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
       2.2.2 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ   

          2.3 เป้าหมาย 

 2.3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ    
       - จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ จำนวน 12 ครั้ง 
                 - จัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมไทย จำนวน 5 ครั้ง 
       2.3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
       - บุคลากรในสังกัดทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมวันสำคัญ และมีความรัก จงรักภักดี
ต่อสถาบัน ศาสนาชาติ พระมหากษัตริย์ 
          
                     2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ 
       2.4.1 ผลผลิต 
                       - จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ จำนวน 12 ครั้ง 
                 - จัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมไทย จำนวน 5 ครั้ง 
       2.4.2 ผลลัพธ ์
       - บุคลากรในสังกัดทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมวันสำคัญ และมีความรักจงรักภักดี   
ต่อสถาบัน ศาสนาชาติ พระมหากษัตริย์ 

  2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
        2.5.1 เชิงปริมาณ  
         - จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ จำนวน 12 ครั้ง 
                 - จัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมไทย จำนวน 5 ครั้ง 
       2.5.2 เชิงคุณภาพ 
      -ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม 
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                2.5.3 การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

รอ้ยละของข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด 
ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       บุคลากรในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  ด้วยความภาคภูมิใจ และตระหนักในหน้าที่      
อันสำคัญของการเป็นข้าราชการที่ดี และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในการร่วมกิจกรรม 
 2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร/ลูกจ้าง สพป.ตรัง เขต 1   
 2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2563 -  กันยายน 2564 
       สถานที่ดำเนินการโครงการ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และบริเวณหน้า
ศาลากลางจังหวัดตรัง 
 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  16,000  บาท 
 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1.กิจกรรมวันสำคัญ    4,000    4,000 4,000 4,000 16,000 
    
 2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงิน 
นอก

งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1 
-กิจกรรมวางพวงมาลา 
1,000 บาท x 4 ครั้ง 
-กิจกรรมถวายชุดสังฆทาน 
500 บาท x 10 ชุด 
-กิจกรรมวางพานพุ่มดอก 
ไม้สด 800 บาท x 5 ครั้ง 
-กิจกรรมวันสำคัญและ
ประเพณีจัดทำป้ายไวนิล
และประชาสัมพันธ์ 
  

   
4,000 

 
5,000 

 
4,000 

 
3,000 

 
4,000 

 
5,000 

 
4,000 

 
3,000 

  
4,000 

 
5,000 

 
4,000 

 
3,000 

 รวมกิจกรรมที่ 1 
  

  16,000 16,000  16,000 
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ที ่ 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงนิ 
นอก

งบประมาณ 

 
รวมทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมที่ 2 
สรุปรายงานผลและ
ประเมินผล 

      

 รวมกิจกรรมที่ 2       
 รวมทั้ง 2 กิจกรรม   16,000 16,000  16,000 
 

                    ผู้เสนอโครงการ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
         
                 (นางยุภาศรี รักไทย)                (นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์)                     
           เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

       
                             ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
         
                        (นายธีระวฒัน์  วรรณนุช)                                   
                           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ                   ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
แผนงาน                แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.     ที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ที่ 6 ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมนำพระบรม 
 ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง 
สนองจุดเน้น สพป.     โรงเรียนคุณภาพ, ครูมืออาชีพ, นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข), การบริหาร 
  จัดการมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ              ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         1. นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ 
 2. นางเนาวลักษณ ์วิชัยดิษฐ 
 3. นางฉวีวรรณ ศิลปะ  
ผู้ติดต่อประสานงาน          นางฉวีวรรณ ศิลปะ  
งบประมาณ      60,600  บาท   
แหล่งงบประมาณ      งบบริหารจัดการสำนักงาน สพป.ตรัง เขต 1  
ระยะเวลาดำเนินการ      ธันวาคม 2563 - มิถุนายน 2564       
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ  
   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย  
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็น 

ไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเปน็ที่ยอมรับ     
ของนานาประเทศมากข้ึน 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย  
 คนไทยมคีุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็น  
ไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของ
นานาประเทศมากข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
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 - ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตการมี 
จติสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง การกระทำอย่างรับผดิชอบ ความเป็นธรรมทางสงัคม เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็น
พลเมืองที่ดี 

• แนวทางการพัฒนา 
 บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ในการ
จัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง 
การตระหนักรู้ และการมสี่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
 คนไทยเปน็มนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทกุมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้าน
สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม 

จริยธรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
  
  

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา 

2) ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  

          3) กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ 

จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน   
                    4) เป้าหมายกิจกรรม  รูปแบบ กิจกรรม และสาระการเรียนการสอนมีการปรับปรงุเพ่ือ 
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
       2.1  หลักการและเหตุผล 
     “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต                     
แก่ประชาชนมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี  ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ พระองค์ได้ทรงเน้นย้ำ              
แนวทางแก้ไข เพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ               
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานำทาง  เพ่ือมุ่งพัฒนาสังคมให้เป็นสังคม
แห่งความรู้นำพาไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้ทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และมี
ปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงาน สร้างรายได้ พาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาสู่ความเป็น
สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ประเด็นการ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ให้ความสำคัญกับการบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ใน
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ที่มเีป้าหมายเสริมสร้างให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมี
ความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน  
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 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีภารกิจ หน้าที่สำคัญ คือการสร้างมนุษย์ให้เป็น
มนุษย์ที่ สมบู รณ์  มีทั กษะที่ ดี ในการดำเนิ นชีวิต  มี สมรรถนะเป็ นคน  เก่ ง ดี  มี สุ ข  เห็ นว่าหลักปรัชญ า                           
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิดหลักปฏิบัติที่ มีคุณค่าต่อการดำเนินชี วิตของมนุษย์    อันนำสู่สั งคม                         
ที่มีความเจริญรุ่งเรือง สงบสุข มีความรักสามัคคี เห็นควรปลูกจิตสำนึก น้อมนำไปใช้ในทุกตัวตนของนักเรียน ปลูกฝัง
ให้นักเรียนทุกคนนำไปประยุกต์ใช้ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 โดยได้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาตั้งแต่ ปี 2554 จนถึงปัจจุบันให้กับสถานศึกษาในสังกัด  จำนวน 132 แห่ง จากการ
ตรวจสอบข้อมูล พบว่าสถานศึกษาผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 113 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.61 
สถานศึกษาที่ยังไม่รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง  (สถานศึกษาทั่วไป) จำนวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
14.39 และสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน  1 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 0.76  ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 วางแผนในการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาทั่วไปน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  และผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง พัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และสนับสนุนให้ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  มีการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณธรรมกำกับความรู้ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 

    

        2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาทั่วไปให้พัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
   2.2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาพอเพียงให้พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการศึกษา 
   2.2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา มีการ

พัฒนาบนพืน้ฐานคุณธรรมกำกับความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SEP for SDGs) 
  

       2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 สถานศึกษาทั่วไปจำนวน 19 แห่ง 
 2.3.2 สถานศึกษาพอเพียงทีผ่่านการคัดกรองเพ่ือรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 5 แห่ง 
 2.3.3 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 แห่ง 
  

        2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   1) สถานศึกษาทั่วไป จำนวน 19 แห่ง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  
   2) สถานศึกษาพอเพียง จำนวน 5 แห่ง นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่าง 
ยั่งยืน  
   3) ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน 1 แห่ง ขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 
       2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
   1) ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาทั่วไปที่ได้รับการพัฒนาสามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา และมีความพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
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   2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาพอเพียง   ที่ได้รับการพัฒนาสามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานและมีความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้านการศึกษา 
   3) รอ้ยละ 100 ของสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาสามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาได้อย่างยั่งยืน 

      

          2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

   1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ัวไปน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาได้   
อย่างมีคณุภาพ  
   2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาพอเพียงสามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่
สถานศึกษาสู่ความยั่งยืน   
   3) รอ้ยละ 100 ของ สถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษามีการพัฒนาบนพื้นฐานคุณธรรมกำกับความรู้ ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) 

  2.5.2 เชิงคุณภาพ 
   1) สถานศึกษาทั่วไปขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
และมีความพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง  
   2) สถานศึกษาพอเพียงขับเคลื่อนหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่สถานศึกษา  ได้อย่างมีคณุภาพ   
และมีความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
   3) สถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาได้อย่างยั่งยืน 
   4) ผู้เรียนของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

                   2.5.3 การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. รอ้ยละ 100 ของสถานศึกษาท่ัวไปน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

นิเทศติดตาม แบบนิเทศติดตาม 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศกึษาพอเพียงสามารถ
ขับเคลื่อนหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาสู่ความยั่งยืน   

นิเทศติดตาม แบบนิเทศติดตาม 

3. ร้อยละ 100 ของ สถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามี
การพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณธรรมกำกับความรู้ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) 

นิเทศติดตาม แบบนิเทศติดตาม 
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          2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 ผู้บริหารสถานศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตไ์ด้อย่างเหมาะสมกับบริบท   

ของสถานศึกษา 
 2.6.2 ครผูู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้สอนโดยบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

  2.6.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
 2.6.4 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงด้านการศึกษา 
  

         2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 คร ู/ผู้บริหารสถานศึกษา /ผู้เรียน /ชุมชน 
  

         2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ธันวาคม 2563 - มิถุนายน  2564 
   สถานที่ดำเนินโครงการ     สพป.ตรัง เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 

    

         2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
  วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ   60,600   บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1. ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

 24,000   24,000 

2. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

 14,800   14,800 

3. ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาสู่ความยั่งยืน       

  8,750  8,750 

4. นิเทศตดิตามการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

 2,440 10,610  13,050 

รวม  41,240 19,360  60,600 
                
   2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียงสู่สถานศึกษา 

      

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม  4,000  4,000  4,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

  (80 คน * 25 บาท * 2 มื้อ) 
- อาหารกลางวัน 
  (80 คน * 80 บาท * 1 มื้อ) 

 6,400  6,400  6,400 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 
  (บรรยาย 5 ชั่วโมง*600 บาท) 
  (กลุ่มย่อย 3 คน*1ชั่วโมง*600 บาท) 

4,800   4,800  4,800 

 - ค่าถ่ายเอกสาร  1,240  1,240  1,240 
- ค่าวัสดุ   7,000 7,000  7,000 
- ค่าพาหนะวิทยากร     560     560  560 

รวมกิจกรรมที่ 1 4,800 12,200 7,000 24,000  24,000 
2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษา

พอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรยีนรู้ตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา 

      

 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (65 คน * 25 บาท * 2 มือ้) 

 3,250  3,250  3,250 

 - อาหารกลางวัน 
  (65 คน * 80 บาท * 1 มื้อ) 

 5,200  5,200  5,200 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 
   (บรรยาย 4 ชั่วโมง *600 บาท) 
  (กลุม่ย่อย 4 คน *1 ชั่วโมง*600 บาท) 

4,800   4,800  4,800 

 - ค่าถ่ายเอกสาร  450  450  450 
 - ค่าพาหนะวิทยากร  1,100  1,100  1,100 
 รวมกิจกรรมที่ 2 4,800 10,000  14,800  14,800 
3 ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ 

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาสู่ความยัง่ยืน     
 

      

 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (25 คน * 25 บาท * 2 มื้อ) 

 1,250  1,250  1,250 

 - อาหารกลางวัน (25 คน*80 บาท* 1 มือ้)  2,000  2,000  2,000 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 

   (6 ชั่วโมง * 600 บาท) 
3,600   3,600  3,600 

 - ค่าถ่ายเอกสาร  800  800  800 
 - ค่าพาหนะวิทยากร  1,100  1,100  1,100 
 รวมกิจกรรมที่ 3 3,600 5,150  8,750  8,750 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
4 นิเทศติดตามการขับเคลื่อนหลกัปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 (25 โรงเรียน) 

      

 - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าพาหนะ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (4 คน x 3 วัน x 120 บาท) 

 1,000 
1,440 

 1,000 
1,440 

 1,000 
1,440 

 รวมกิจกรรมที่ 4  13,050  13,050  13,050 
 รวมทั้งสิน้ 13,200 40,400 7,000 60,600  60,600 
 

 
 
   ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ                                   
           

            
                (นางฉวีวรรณ  ศิลปะ)                    (นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์) 
                   ศึกษานิเทศก์             รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาตรัง เขต 1 
 

                         ผู้อนุมัตโิครงการ       
                                                                                                                                                     
                                                                    
                                                 (นายธีระวัฒน์  วรรณนุช) 
                         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ “โรงเรียนฐานวิจัย” 
แผนงาน               พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และมีทักษะ 

การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด    ที่ 4,5 
สนองจุดเน้น สพป.    ที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ             ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางชเนตตี   ชนชอบธรรม                                                             
ผู้ติดต่อประสานงาน         นางชเนตตี   ชนชอบธรรม 
                                  โทรศัพท์  0900680383   E-mail;  nettypum@hotmail.com 
งบประมาณ     50,000   บาท   
แหล่งงบประมาณ     งบบริหารจัดการสำนักงาน  สพป.ตรัง เขต 1  
ระยะเวลาดำเนินการ     ตุลาคม 2563  ถึง  กันยายน  2564 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
      (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาต ิการเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเ้ป็นครูยุคใหม่ คือ 

     ตัวชี้วัด 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้
และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท 
ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐาน
ระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

 1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

•  เป้าหมายที่ 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น  
มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
ตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา ค่าเป้าหมาย ปี 2561–2565อันดับ

ที่ 45 
         (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

• แนวทางการพัฒนา ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 



แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564          61 

 
 

• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ 
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ตัวชี้วัด  สัดสว่นครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ  

ค่าเป้าหมาย ปี 2561–2565  ร้อยละ 50  

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  เรื่องท่ี 5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 5.1 :  การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

  ขั้นตอนการดำเนินการ 

  กิจกรรม 2 พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
การพัฒนาความรู้ และสมรรถนะดา้นเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่ 

  วิธีการ 1 พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน สร้างความรู้ความเข้าใจจาก
การมีสว่นร่วมในกระบวนการคิด การปฏิบัติ การนำความรู้ไปใช้ การถอดบทเรียน การสะท้อนความคิด รวมทั้งการ
ปฏิสัมพันธ์ การทำงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน 

  เป้าหมายกิจกรรม  
  1) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 
  2) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
  3) ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถกำกับดูแลและอำนวยการให้ครู ออกแบบ
รายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถนาไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
  4) ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติม
หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการนำไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

  1) วัตถุประสงค์ที่  1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น
คนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้าหมายรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ต าม บ รรทั ด ฐ าน ที่ ดี ข อ งสั งค ม  มี ค ว าม เป็ น พ ล เมื อ งตื่ น รู้  มี ค ว าม ส า ม ารถ ใน การป รั บ ตั ว ได้ อ ย่ า ง 
รู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ 
งอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
      (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน 
สากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      (3.2)  แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 1.6  แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 

  กลยุทธ์ สพป.ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  เป้าประสงค์ที่ 1 สถานศึกษามีหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา และผู้เรียนทุกระดับได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  มีทักษะความสามารถที่
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) 

  แนวทางการดำเนินงานที่ 1  พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
ให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล อย่างเหมาะสมทุกด้าน ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย 

  สนองจุดเน้น สพป. ที่ 2 จุดเน้นด้านนักเรียนคุณภาพ 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

    ระบบการศึกษาไทยได้เริ่มนำเอาการเรียนรู้จากการทำโครงงาน (Project-Based Learning; PBL) ซ่ึงเป็น
การเรียนรู้จากประสบการณ์ปฏิบัติ (Learning by Doing) เข้ามาใช้ เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้จากนอกห้องเรียน เกิดผลให้เด็ก
ได้  “ท ำชิ้ น งาน” ซึ่ งท ำให้ ทั กษะการทำงาน เป็ น กลุ่ ม  การบ ริ ห ารเวลา นั ก เรี ยน ได้ พั ฒ นาความคิ ด 
เชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ไปจนถึงการคิดได้อย่างมีวิจารญาณด้วย  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย (Research - Based Learning; RBL) ที่ให้นักเรียนได้สร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการทำโครงงานด้วยกระบวนการวิจัย จึงจัดโครงการโรงเรียนฐานวิจัยขึ้น 

  2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพื่อให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
   2.2.2 เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยเป็นฐาน   
    2.2.3 เพือ่ให้โรงเรียนร่วมกับภาคีพัฒนาการเรียนรู้ฐานวิจัย (Research-Based Learning)  
ตามแนว  Whole School Approach 

  2.3  เป้าหมาย  โรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1  จำนวน 15 โรง  
   2.3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก  จำนวน 5 โรง  
   2.3.2 โรงเรียนขนาดกลาง  จำนวน 5 โรง  
   2.3.2 โรงเรียนขยายโอกาส  จำนวน 5 โรง  
    2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

2.4.1  ผลผลิต (Output) 
1) นักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 

 2)  ครูผู้สอนทุกคนของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) นักเรียนมีองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
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2)  ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นต่อโครงการโรงเรียนฐานวิจัย อยู่ในระดับมาก 

   2.5  ดชันีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
จำนวน 15 โรงเรียน    

  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
 1)  นักเรียนมีองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน ระดับดี 
              2) ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นต่อโครงการโรงเรียนฐานวิจัย อยู่ในระดับมาก 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยเป็นฐานทำให้นักเรียนสร้าง 

องค์ความรู้ด้วยตนเองบนพื้นฐานบริบทของชุมชน (Community-Based Learning) 
  2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 15 โรงเรียน  
 2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
        สถานที่ดำเนินโครงการ  โรงเรียนสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ที่สมัครร่วมโครงการ 
 

      2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ   50,000  บาท 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และคณะทำงาน 
โครงการโรงเรียนฐานวิจัย   
(Research-Based Learning)  

 

19,200 

 

   

 

2. กิจกรรมนิเทศและติดตามการสอนของครู   7,000    

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
รายงานผล 

  
23,800  

- 

รวม 19,200 7,000 23,800 - 50,000 
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         2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1       
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ

โครงการโรงเรียนฐานวิจัย  
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (25 บ. X 70 คน X 2 มื้อ)  
- อาหารกลางวัน  
  (80 บ. X 70 คน X 1 มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร(บุคคลภายนอก) 
  (1,200 บ. X 5 ชั่วโมง)  
- ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคคลของรัฐ) 
  (600 บ. X 1 ชั่วโมง)  
- ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 

6,000 
 

600 
 

 
 
 
 

3,500 
 

5,600 
 
 
 

500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 

  

 รวมกิจกรรมที่ 1 6,600 9,600 3,000 19,200 - 19,200 
 กิจกรรมที่ 2       
 นิเทศและติดตามการสอนของครู 

จำนวน 15 โรงเรียน  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 120 บาท   
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง  

 
 

 
 

 
 

3,600 
3,400 

  
 

3,600   
3,400 

  
 

3,600 
3,400 

 รวมกิจกรรมที่ 3 3,600 3,400 - 7,000  7,000 
 กิจกรรมที่ 3 ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น 
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน (Research-
Based Learning) 1 วัน 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ  
  (25 บ. X 80 คน X 2 มื้อ)  
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ  
  (80 บ. X 80 คน X 1 มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
  (600 บ. X 5 ชั่วโมง)  
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 

 
3,000 

 
 
 
 

4,000 
 

6,400 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,400 

   

 รวมกิจกรรมที่ 4 3,000 10,400 10,400 23,800  18,000 
 รวมทั้งหมด 13,200 23,400 13,400 50,000  50,000 
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   ผู้เสนอโครงการ                 ผู้เห็นชอบโครงการ                                   
           

                
 
              (นางชเนตตี  ชนชอบธรรม)        (นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์) 
               ศึกษานิเทศก์                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                                                                                                     
                                       
 

(นายธีระวัฒน์  วรรณนุช) 
   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็ว 
แบบอินเดีย  (เวทคณิต : Vedic  Mathematics) 

 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป. ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ 
                               ในศตวรรษท่ี 21 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด       ที่ 1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกระดับ มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะ 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) 
สนองจุดเน้น สพป. ที่ 2 จุดเน้นด้านนักเรียนคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      1.นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ 
             2.นางเนาวลักษณ์  วชิัยดิษฐ 
            3.นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ 

          4.นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ 
ผู้ติดต่อประสานงาน นางเฉลิมขวัญ  ศกนุตะฤทธิ์ 
   โทรศัพท์ 0854785965  E-mail : kwanskun@hotmail.com 
งบประมาณ  56,400 บาท  
แหล่งงบประมาณ งบบริหารจัดการสำนักงาน สพป.ตรัง เขต 1 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน  2563 - มีนาคม 2564 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนเก่ง  คนดี มีคณุภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    3.1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน  มีทักษะที่จำเป็น   

ของโลกศตวรรษที่  21  สามารถในการแก้ปัญหา  ปรับตัว  สื่อสาร  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

    3.2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ 
พหุปัญญาดีขึ้น 

  

                            1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
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• เป้าหมายที ่1)      การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี  21  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี  21   โดยออกแบบกระบวนการ 

เรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ   ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา  ทีมุ่่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิด
ในลักษณะสหวิทยาการ  อาทิ  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม   ความเข้าใจและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี  ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  ความรู้และทักษะทางศิลปะ  และความรู้
ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์   การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้น
การลงมือปฏิบัต ิ มีการสะท้อนความคิด   ทบทวนไตร่ตรอง  การสร้างผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้  
การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์  ที่ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้การสร้างรายได้หลาย
ช่องทาง  รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวีต   

                          (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
                                    1) การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี  21 

• แนวทางการพัฒนา  
                                     ที่  1)   ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ศตวรรษที่  21  
                                     แนวทางย่อย ที่ (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา     
รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะสำหรับศตวรรษที ่21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีสอน โดยใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมสี่วนร่วม 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
                                      คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ ที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี  21  สามารถเข้าถึงการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
   เป้าหมายรวม 
   1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

 1.4 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชือ่) 
  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21     
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564          68 

 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

             2.1  หลักการและเหตุผล 
 

          ทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องฝึกฝนให้ชำนาญเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตจริง   
ซึ่งการคิดเลขเร็ว  ถูกต้องและแม่นยำ มีความสำคัญในการพัฒนาความรู้  กระบวนการคิดวิเคราะห์  และนำไปใช้
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ใน
การพัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจอย่างมาก  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1  ได้มี
แนวทางพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์  มีการวางแผนร่วมกันระหว่างสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนเพ่ือดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้จัดทำเอกสารจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์  ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)  และมอบชุดเอกสารซึ่งมีจำนวน  ๔  เล่ม  
ประกอบด้วยเรื่องการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  พร้อมด้วย CD–ROM จำนวน 1 แผ่น เพ่ือจัดสรรให้โรงเรียน
อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ชุด  สำหรับให้ครูผู้สอนนำไปใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้คิดเลขได้เร็ว  คล่องแคล่วและแม่นยำ
มากขึ้น  และเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่มีความโดดเด่นทางคณิตศาสตร์ไปสู่เวทีการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับชาติต่อไป 
รวมทั้งให้ศึกษานิเทศก์ที่ดูแลรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำไปใช้ในประโยชน์ในการนิเทศ  ติดตาม
การดำเนินงานของโรงเรียน      

                     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย   (เวทคณติ : Vedic Mathematics)    เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูสามารถดำเนินการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้นยิ่งขึน้ต่อไป 

 
               2.2 วัตถุประสงค์ 
                     2.2.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย   
(เวทคณิต : Vedic  Mathematics) 
                     2.2.2 เพ่ือนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค 
การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic  Mathematics) 
                     2.2.3 เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน  ให้สามารถคิดเลขได้รวดเร็ว  
ถูกต้อง  และแม่นยำ มีเหตุผลอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
              2.3 เป้าหมาย 

           2.3.1 พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ของโรงเรียนใน
สังกดั จำนวน 132 โรงเรียน  โรงเรียนละ 1 คน  และศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  
เขต 1  ทุกคน รวม 145 คน เพ่ือให้มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิค 
การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  (เวทคณิต : Vedic  Mathematics) 

           2.3.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ผ่านการพัฒนาไดร้ับการ 
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic  
Mathematics)      

           2.3.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ
ทางคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  (เวทคณิต : Vedic  Mathematics)  เพื่อให้สามารถคิดเลขได้
รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ มีเหตุผลอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพ 
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    2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
          2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                  1)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  (เวทคณิต : Vedic  Mathematics)  
                            2)  ศึกษานิเทศก์สามารถดำเนินการนิเทศ  ติดตาม  เพ่ือให้ความช่วยเหลือครูในการ         
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  (เวทคณิต : Vedic  Mathematics) 

                  3)  นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ สามารถคิดเลขได้รวดเร็ว ถูกต้อง และ
แม่นยำ มีเหตุผลอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพ 

 
         2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

                            1)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สามารถจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์       
ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  (เวทคณิต : Vedic  Mathematics) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                           2)  ศึกษานิเทศก์สามารถนิเทศ  ติดตาม  การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ด้วยเทคนิค
การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic  Mathematics)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                           3)  ผู้เรียนมีทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์   ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  
(เวทคณิต : Vedic  Mathematics)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

          2.5.1  เชิงปริมาณ 
             1)  ร้อยละ 100 ของครูของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  
เขต 1 จำนวน 132 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย (เวทคณิต : Vedic  Mathematics)             
        2)  ร้อยละ 80  ของครูของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย  (เวทคณิต : Vedic  Mathematics) 
                           3)  ร้อยละ 100 ของครูของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  
เขต 1 จำนวน 132 โรงเรียน  ได้รับการนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค
การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  (เวทคณิต : Vedic  Mathematics)             
         2.5.2 เชิงคุณภาพ 
                           1)  ร้อยละ 80  ของครูของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  
เขต 1  จำนวน 132 โรงเรียน   สามารถจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย     
(เวทคณิต : Vedic  Mathematics)  ได้ในระดับด ี
        2)  ร้อยละ 80 ของครูของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  
เขต 1  มีความพึงพอใจต่อการนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิคการ
คิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic  Mathematics)  ในระดับมาก 
         3)  ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  มีทักษะการคิดคำนวณคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย       
(เวทคณิต : Vedic  Mathematics) ในระดับดี 
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                   2.5.3 การประเมินผล 
ตวัชีวั้ดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละของครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณติศาสตร์ สามารถจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วย
เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ร้อยละของผู้เรียนมีทกัษะการคิด
คำนวณทางคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค
การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 - การประเมิน 
 - การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
   การดำเนินงาน 

 - แบบประเมิน 
 - แบบนิเทศ ฯ 

2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                 1)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สามารถจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิค
การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic  Mathematics) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 2)  ผู้เรียนมีทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : 
Vedic  Mathematics)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 2.7  กลุ่มเป้าหมายผูไ้ด้รับผลประโยชน ์
         -  ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 จำนวน  132  โรงเรยีน  และนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ทุกคน 

 2.8  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  พฤศจิกายน  2563 – มีนาคม  2564 
        สถานทีด่ำเนนิโครงการ สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาตรัง เขต 1 และโรงเรยีนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาตรัง เขต 1 จำนวน  132  โรงเรียน 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

          วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  56,400  บาท  

แผนการปฏิบตัิงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลข 
เร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic   
Mathematics) 
 

 
35,800 

   
 

 
35,800 
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แผนการปฏิบตัิงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 2 
นิเทศ  ติดตามการดำเนินงาน 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิด 
เลขเร็วแบบอินเดีย  (เวทคณิต : 
Vedic  Mathematics) 

  
20,600 

  
 

 
20,600 

รวม 35,800 20,600   56,400 

 
2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบ 

ประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมท่ี 1 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค 
การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  
(เวทคณิต : Vedic  Mathematics) 
จัดเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 1  วัน 
1.1  รุ่นที่ 1  

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(80 คน x 2 มื้อ บาท x 25 บาท)  
     -  ค่าอาหารกลางวัน  
(80 คน x 1 มื้อ บาท x 80 บาท)  
1.2  รุ่นที่ 2  

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(80 คน x 2 มื้อ บาท x 25 บาท)  
     -  ค่าอาหารกลางวัน  
 (80  คน x 2 มื้อ บาท x 80 บาท)  
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 
(600 บาท x 5  ชม. X 2 วัน) 
1.4 ค่าถ่ายเอกสาร 
1.5 ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

6,000 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 
 

6,400 
 
 

4,000 
 

6,400 
 
- 
 

4,000 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 
 

6,400 
 
 

4,000 
 

6,400 
 

6,000 
 

4,000 
5,000 

 
 
 
 
 

35,800 

 รวมกิจกรรมที่ 1 6,000 24,800 5,000 35,800 - 35,800 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบ 

ประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
2 กิจกรรมที ่2 

นิเทศ ตดิตามผลการดำเนินงาน 
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงศึกษานิเทศก์  
     (5 วัน  x 120 บาท x 11 คน) 
1.2 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง          
จัดพาหนะกลุ่มโรงเรียนละ  1  สาย  
 (14 สาย  x 1,000 บาท ) 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

6,600 
14,000 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

6,600 
14,000 

 
 
 
- 
- 

20,600 

 รวมกิจกรรมที่ 2 - 20,600 - 20,600 - 20,600 
 รวมทั้งสิน้ 6,000 45,400 5,000 56,400 - 56,400 

  

 

ผู้เสนอโครงการ          ผู้เห็นชอบโครงการ            

                                      
              
        (นางเฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ์)                              (นายพยุงศกัดิ์  กัญจนโรจน์) 
                  ศึกษานิเทศก์              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1      
 
 
                       ผู้อนมุัติโครงการ  
      
                                                                                                                                                     
                                            
                                              (นายธีระวัฒน์  วรรณนุช) 
                         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ                 ประเมินพัฒนาการเด็กจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน             พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.         ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคญัตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ 
                                ในศตวรรษท่ี 21 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด        ที่ 1 รอ้ยละ 100 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร  
                                มทีักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs  8Cs) 
สนองจุดเน้น สพป.  ที่ 2 จุดเน้นด้านคุณภาพนักเรียน 
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       1. นายพยุงศักดิ ์ กญัจนโรจน์ 
                                2. นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ 
                                3. นายกฤช  กาหยี 
   4. นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร 
ผู้ติดต่อประสานงาน       นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร  โทรศัพท์ 0835514649                                   
งบประมาณ   40,000 บาท   
แหล่งงบประมาณ   งบบริหารจัดการสำนักงาน  สพป.ตรัง เขต 1 
ระยะเวลาดำเนินการ   กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21   
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิง             
     คุณภาพในทุกช่วงวัย 

                        (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  โครงการประเมินพัฒนาการเด็กที่จบการศึกษา
ปฐมวัยเป็นการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยต่อไป
ครูปฐมวัยที่เข้ารับการอบรมทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมินพัฒนาการเด็กท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560  นักเรียนปฐมวัยทุกคนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 ได้รับการประเมิน
พัฒนาการ ทัง้ 4 ด้าน คอื ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา        
              1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
                          เป้าหมายที ่1 คนไทยมกีารศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มี 
                          ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและ    
                          ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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                     การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
           -ร้อยละ 100 ของครูปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมินพัฒนาการเด็ก         
จบหลักสูตรปฐมวัยปีการศึกษา 2563  
           -ร้อยละ100 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่    
จบหลักสูตรปฐมวัย ปีการศึกษา 2563   

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ 
     การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

                    แนวทางการพัฒนา  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ต้ังแตป่ฐมวัย จนถึง 
อุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการมวีิจัย และพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

                              เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

                               การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
                                เดก็ร้อยละ100 ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและได้รับการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา   

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา/การพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน   

  2) เป้าหมายกิจกรรม 

     2.1.1 มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

                        2.2.2 เดก็ปฐมวัยทั้งเด็กกลุ่มทั่วไป และกลุ่มที่มีความจำเป็นพิเศษ สามารถเข้าถึงและได้รับการ
ดูแลการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน  

   1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

  1) วัตถุประสงค์ท่ี 1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มทีักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษ ที่ 21 

  2) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  (3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วง 
            วัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
  (3.2 แนวทางการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มี 
                                ทกัษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานและ 
                                           การใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
              1.5  แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 
                      ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก   ส่งเสริมการพฒันาเด็กปฐมวัย  โดยคำนึงถึง 
พหุปัญญาทีห่ลากหลาย 

        ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
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ส่วนที่  2   รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
          กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2561 สำหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ในปีการศึกษา 2561 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นการประเมินที่ครอบคลุมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยดำเนินการ
ประเมนิพัฒนาการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยในภาพรวมระดับประเทศ และเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสำหรับนำผลการ
ประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการศกึษาปฐมวัย 

          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1 ได้ดำเนินการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่
จบหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยและนำผลการประเมินไปใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยต่อไป จึงได้จัดทำโครงการประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตร
ปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 ขึ้น  

   2.2 วัตถุประสงค์ 
          2.2.1 เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยเรื่องการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561  
           2.2.2 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด  ได้รับการประเมิน
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา     

      2.3  เป้าหมาย 
                     2.3.1  ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 132 คน 

           2.3.2  คณะกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 14 โรง    
21 คน 
               2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

 2.4.1 ผลผลิต (Output) 
2) เดก็ปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม

และสติปัญญา 
3) เด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ได้รับการประเมนิพฒันาการทั้ง 4 ด้าน 
4) ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประเมินพัฒนาการเด็กท่ีจบหลักสูตรและสามารถ

ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
3) เด็กมีพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน 
4) เด็กท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้รับการประเมินพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
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5) ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยในสังกัดได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
2) ร้อยละ 100 ของเด็กที่จบการศึกษาปฐมวัยไดร้ับการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
3) ร้อยละ 80 ของครูสามารถจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการได้ 

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
1) เด็กมีพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน 
2) เด็กท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้รับการประเมินพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 

                              3)   ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ                     
                    2.5.3  การประเมินผล                              

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของครูปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการประเมินพัฒนาการเด็กจบหลักสูตรปฐมวัย    
ปีการศึกษา 2563  

       สอบถาม     แบบสอบถาม 

2.ร้อยละ100 ของโรงเรียนมีการรายงานผลการ
ประเมินพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน 

        ประเมิน    แบบประเมิน 

3. ร้อยละ100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรปฐมวัย         
ปีการศึกษา 2563 

       ประเมิน    แบบประเมิน 

   2.6  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
             2.6.1 เด็กปฐมวัยได้รับการประเมนิพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพ.ศ. 2560 
             2.6.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต1  มีข้อมูลสารสนเทศ   ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 เพ่ือนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพต่อไป 
         2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

 2.7.1  เด็กทุกคนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้รับการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
 2.7.2  ครูปฐมวัยทุกคน จัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       2.8  ระยะเวลาดำเนินโครงการ กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 
                 สถานที่ดำเนินโครงการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 

          2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

             วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ   40,000 บาท 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ประเมินพัฒนาการเด็กท่ีจบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย          
ปีการศกึษา 2563 

 32,160   32,160 

2. ประเมินพัฒนาการเด็กท่ีจบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย     
ปีการศกึษา 2563 โรงเรียน
กลุม่เปา้หมาย จำนวน 14 โรง 

 7,840   7,840 

รวม  40,000   40,000 

            2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องประเมินพัฒนาการเด็กท่ีจบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย        
ปีการศึกษา 2563 
1.1 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(2 มื้อ x 25 บาทx150 คน) 
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 
(1 มื้อ x 80 บาท x 150 คน) 
1.3 ค่าวิทยากร 
 ( 1 คน x 4 ช.ม.x500 บาท )  
1.4 ค่าถ่ายเอกสาร   
1.5 ค่าวัสดุ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000  
 - 
 - 

 
 
 
 

7,500 
 
 

12,000 
 
 

3,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,860 
 

 
 
 
 

7,500 
 
 

12,000 
 

2,000 

  
 
 
 

7,500 
 
 

12,000 
 

2,000 
3,000 
4,860 

 
 

 
 รวมกิจกรรมที่ 1 2,000 19,500 7,860 29,360  - 29,360 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ต่อ)  (ถัวจ่ายทุกรายการ)  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม
ทั้งสิน้ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

2 กิจกรรมที่ 2 ประเมินพัฒนาการ   
เด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย       
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 14 โรง 
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 
จำนวน 21 คน ๆ ละ120 บาท 2 วัน             
(21 คน x120 บาท x2 วัน) 
2.2 ค่าชดเชยน้ำมันรถคณะกรรมการ 
จำนวน 14 โรง ๆ ละ 200 บาท    
(14 โรงx200 บาท x2 วัน) 

  
 
 
 

5,040 
 
 

5,600 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

5,040 
 
 

5,600 

  
 
 
 

5,040 
 
 

5,600 

 รวมกิจกรรมที่ 2  10,640  10,640  - 10,640 
 รวมทั้งสิน้ 2,000 30,140 7,860 40,000  - 40,000 

 

 

ผู้เสนอโครงการ             ผู้เห็นชอบโครงการ                                   
           

                   
          (นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร)               (นายพยุงศักดิ ์ กัญจนโรจน์) 
                   ศึกษานเิทศก์                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1                        

             
                                                    ผู้อนุมัติโครงการ       
                                                                                                                                                     
                                  
 
                                             (นายธีระวัฒน์  วรรณนุช) 
                          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 
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โครงการ                การปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีศักยภาพ มีความพร้อมในการปฏิบัติ 
                           หน้าที่ราชการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานครูมืออาชีพ 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป. ที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตาม                      
                               มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด      ที่ 3 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองทางวิชาชีพ 
                               อยา่งต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 
สนองจุดเน้น สพป. ที่ 3 ครูมืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       1. นายธเนศพล  เจริญสุข           ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

2. นางบุญชาติ  เนียมชู              นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    
                     3. นางนันทกัญ  หนูพุทธ            เจ้าพนักงานธุรการ 
  4. นางสาวสมศิริ  ทองสมณ ์        เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ติดต่อประสานงาน นางบุญชาติ  เนียมชู  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทรศัพท์ 075-572031 
                                E-mail : Boonchat3697@gmail.com 
งบประมาณ  8,980  บาท 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ระยะเวลาดำเนินการ      ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564 
 

ส่วนที่  1  ความเชือ่มโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี                 

             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

 1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

                (1)  เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
            (2)  ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ช่วงวัยแรงงาน 
      1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

            1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

                (1) เป้าหมายระดับประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

                      การเปลี่ยนบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้   และมีใจ
ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา  มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา  และ
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนึกถึงบทบาทความรับผิดชอบและการ
วางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก   การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้
โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
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                (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

                    * แนวทางการพัฒนา ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง 
มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
                (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

                    * คนไทยไดร้ับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

        1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา  
                        ประเด็นการปฏิรูปที่ 5   การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
  2) ขั้นตอนการดำเนินการ 
      2.1 จัดทำรายละเอียดการพัฒนาครูผู้ช่วยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
      2.2 กำหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และรายละเอียดการประเมินผล 
                        2.3 ดำเนินการปฐมนิเทศตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อม  และพัฒนาอย่างเข้มด้วยวิธีการ 
อ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
  3) กิจกรรม  
      3.1 การให้ความรู้การครองตน ครองคน ครองงาน 
      3.2 ให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตน วินัย คุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การพัฒนาตนเอง  
      3.3 การปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การพัฒนาผู้เรียน 
การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาการ การพัฒนาสถานศึกษา ความสัมพันธ์กับชุมชน การใช้เทคโนโลยีภาษาอังกฤษ
เพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
                     4) เป้าหมายกิจกรรม  
                         4.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธกีารที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
      4.2 เพ่ิมเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ตามสมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานในการจัดการเรียน
การสอน ทั้งการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูให้กับผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย 
                        4.3 เพ่ือพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่เหมาะสม สามารถขับเคลื่อนภารกิจงาน 4 งาน ของสถานศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่าง
สมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาตรังเขต  1  
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ                                                               

   2.1 หลักการและเหตุผล 

                   ตาม  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547    และแก้ไขเพ่ิมเติม 
กำหนดให้ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งครู
ผู้ช่วยต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สองปี   โดยให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปน็ผู้ส่งเสริม และสนับสนุนในการดำเนินการโครงสร้างหลักสูตร ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย และตาม มาตรา 79 หมวด 5 การ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงาน   ได้อย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นภารกิจที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ โดยต้องจัดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ 
ให้ข้าราชการครูมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับความประพฤติ  และการปฏิบัติของวิชาวิชาชีพครู    ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  สิทธิประโยชน์  และ
ความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  

       ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจ  และประพฤติดีปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จึงได้จัดโครงการ
นี้ขึ้น 

  2.2 วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ครูผู้ช่วยได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะของครูที่ดี ด้านคุณธรรม กฎหมายต่าง ๆ ค่าตอบแทน 

และสวัสดิการ ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
       2.2 เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีศักยภาพ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ของครูมืออาชีพ 

  2.3 เป้าหมาย 
                 ปฐมนิเทศ จำนวน 40 คน ระยะเวลา 2 วัน  ดังนี้     
                 3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน   40  คน   
                 3.2 คณะกรรมการดำเนินงาน             จำนวน  10   คน 
            
            2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชีวัดความสำเร็จ  
                 4.1  ผลผลิต (Output) 
                       - ผู้เข้ารับการพัฒนา ผ่าน การปฐมนิเทศตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
       4.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  

  - ผู้ผ่านการพัฒนาปฐมนิเทศ ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้ความเขา้ใจและประพฤติตนเป็นผู้มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ 
รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
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           2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
     2.5.1   เชิงปริมาณ 

                           - ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านการพัฒนา
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

            2.5.2   เชิงคุณภาพ 
    - ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครผูู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจ 

และประพฤติตนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษา
ประโยชน์ของทางราชการ 
       2.5.3 การประเมินผล 
                        - แบบประเมิน 
   

        2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
             2.6.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับ 
ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู มวีินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เพ่ิมข้ึน 
                 2.6.2 พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        

        2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
               -ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
        

         2.8  ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ตุลาคม 2563 ,มกราคม 2564 
       สถานที่ดำเนินโครงการ      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

        

        2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
         วงเงนิงบประมาณที่ดำเนินการ   8,980  บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 
- ปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยให้มี
ศักยภาพ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน   
ครูมืออาชีพ  
- จัดทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 
  ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ จำนวน 26 คน 
  ระยะเวลา 1 วัน 

 

1,980 

 

7,000 

  

 

8,980 

                        รวมทั้งสิน้ 1,980 7,000 - -      8,980 
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             2.10 รายละเอียดการใช้งบประมาณ   8,980   บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

 
ใช้สอย 

 
วัสดุ 

 
รวม 

1 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1 

ปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีศักยภาพ มีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานครูมืออาชีพ จำนวน 2 วัน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (36 คน x 25 บาท x 2 มื้อ + 22 คน x 25 บาท)  
-ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ  
 (36 คน x 70 บาท + 22 คน x 65 บาท) 
-ค่าวัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,350 

 

3,950 

 

 

 

 

 

 

 

 2,680 

 

 

 

 2,350 

 

3,950 

 

2,680 

 

 

       

  2,350      

 

3,950 

  

2,680 

 รวม  6,300 2,680 8,980 8,980 

 

            ผู้เสนอโครงการ                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ                      

 

        (นางบุญชาติ  เนียมชู)                                          (นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์)                           
  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1                                        
              

                                                          ผู้อนุมัติโครงการ 

 

                                                     (นายธีระวัฒน์  วรรณนุช) 
                             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ                พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนพิเศษเรียนรวม 
 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.        ที่ ๓  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
                               วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สนองจุดเน้น สพป. ที่ 3  ด้านครมูืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      1.นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ 
             2.นางเนาวลักษณ์  วชิัยดิษฐ 
            3.นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่  
ผู้ติดต่อประสานงาน นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่  ,  นางสาวพรพรรณ เนตรขำ 
   โทรศัพท์  061-951-4245   E-mail : methlungyai @gmail.com 
งบประมาณ  20,730 บาท  
แหล่งงบประมาณ งบบริหารจัดการสำนักงาน  สพป.ตรัง เขต 1 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม 2564 – มีนาคม 2564 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   ประเด็น      การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   เป้าหมาย     สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอด 

ช่วงชีวิต 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่3) พ.ศ.2553  มาตรา 10 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน 
ในการรับการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการ
จัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม  การดูแลหรือด้อยโอกาส  
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิเศษการศึกษาสำหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรก
เกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และบคุคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง  

 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอยา่งสมดุล  
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่อง 
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิเศษการศึกษาสำหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง  

• ตัวชี้วัด ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) 
 Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ครูในสังกัดสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็น การพัฒนาช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น 

• แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ และ
อนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ ด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา 
และความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนิน
ชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

• เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษ 
ที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคดิ วิเคราะห์  รกัการเรียนรู้  มีสำนึกพลเมือง มี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ ในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

• การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิและโอกาส ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิเศษ การศึกษา
สำหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิด  หรือพบความพิการ   โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และบุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับอำนวยความสะดวก สื่อบริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่
กำหนดในกฎกระทรวง  

 

ตัวชี้วัด คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ 
World Economic Forum (WEF) 

Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ นักเรียนในสังกดัสามารถเรียนรู้และ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักเพศวิถีศึกษา 

ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
 องค์ประกอบ การพัฒนาทักษะชีวิต 
 ปัจจัย หลักสูตรทักษะชีวิตรอบด้านและภูมิคุ้มกันทางสังคม 

 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
    

                      เป้าหมายรวม 
   1.ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

            2.1  หลักการและเหตุผล  
                   พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 มาตรา 5 กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษา
ของคนพิการแต่ละคน    ในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบ   และทุกรูปแบบที่หลากหลาย     
อย่างมีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงจัดการศึกษาในรูปแบบของการจัดการเรียนรวม 
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  
                    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ต้องการให้เด็กพิการเรียนรวมในสังกัดได้รับ
สิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกัน   ในการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม  อย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล 
ไดร้ับบริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง จึงจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม
ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น       
 

  2.2 วัตถุประสงค์ 
        2.2.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีแนวทางช่วยเหลือนักเรียน ที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน    

โดยใช้รูปแบบ PLC  
        2.2.2 เพ่ือนิเทศ  ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด 

 
  2.3 เป้าหมาย 
        2.3.1  ประชุมเชิงปฏิบตัิการครูผู้สอนหรือผู้คัดกรอง เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความ

ล้มเหลวทางการเรียน  โดยใช้รูปแบบ PLC จำนวน 1 วัน จำนวน 132 คน 
        2.3.2 นิเทศ ติดตาม สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมในสังกัด 

                  2.3.3 วิทยากรและคณะทำงาน 15 คน   
  2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
        2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                1)  ผู้เรียนพิการไดร้ับการจัดการเรียนการสอนอย่างท่ัวถึง 

      2)  ครูผู้สอนประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนรายบุคคล IEP  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนทีมี่
ภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน   

                  3)  ศึกษานิเทศก์นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
        2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

                  1) ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ได้รับบริการสื่อ สิ่งอำนวยความ
สะดวกอย่างทั่วถึง  
                          2) ครูผูเ้ขา้ประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถเขียนแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคลเพ่ือขอรับบริการ  
สื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างดี 

     3) ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
   
  2.5 ดัชนีชีวั้ดความสำเร็จ (KPIs) 

        2.5.1 เชิงปริมาณ 
            1) ร้อยละ 80 ของผู้ได้รับการนิเทศโดยการสังเกตการณ์สอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
       2) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
ตรัง เขต 1 ไดร้ับการพัฒนาเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเรียนรวม  
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  2.5.2 เชิงคุณภาพ  
                             1) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้จัดการเรียน    
การสอนนักเรียนเรียนรวมอย่างทั่วถึง และเต็มศักยภาพ 
                                2) นักเรียนเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   
ได้จัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวมอย่างทั่วถึง และเต็มศักยภาพ 

 
          2.5.3 การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีการ
จัดการเรียนการสอนพิเศษเรียนรวม 

 -การนิเทศ ติดตาม 
 -การสำรวจ 
 -การสอบถาม 

 - แบบนิเทศ ติดตาม 
 - แบบสำรวจ 

 - แบบสอบถามความคิดเห็น 

 
1) วิธีการประเมิน 
      - ให้โรงเรียนดำเนินรายงานผลข้อมลูนักเรียนเรียนรวมให้เป็นปัจจุบัน 
     - นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนนักเรียนเรียนรวมในสังกัด 
 2) เครื่องมือที่ใช้ 
      - แบบสำรวจระบบ SET ข้อมูลรายงานผลนักเรียนพิการทางระบบออนไลน์  
       - แบบสอบถามความคิด 
      - แบบนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนเรียนรวม 

            
                2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.6.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีการจัดการเรียนการ
สอนเรียนรวม ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาและขยายโอกาส  

2.6.2 ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้เรียนรวม 

2.6.3 นักเรียนไดร้ับความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามวัยที่เหมาะสม 
2.6.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม การจัดทำแผน

รายบุคคลในของสถานศึกษา 

              2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
2.7.1 นักเรยีนเรยีนรวมได้รับความรู้ การบริการสื่อ อย่างเต็มศักยภาพ 

            2.7.2 โรงเรียนในสงักัดได้จัดการเรียนการสอนเรียนรวม 
                        2.7.3 เขตพ้ืนที่ได้ดำเนินการตรวจ ติดตาม และประเมินแผนการจดัการเรยีนรู้รายบุคคลนักเรียนเรียนรวม 

  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มกราคม 2564  –  มีนาคม 2564  

          สถานทีด่ำเนินโครงการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 132 โรงเรยีน 
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  2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

          วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  20,730 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที ่1  
สำรวจข้อมลูและรายงานข้อมูล
นักเรียนพิการในโรงเรียน 

- - - - - 

กิจกรรมที ่2  
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
แผนการเรียนรู้รายบุคคล(IEP) 
ครูผู้สอนนกัเรียนเรียนรวม   

- 20,730 - - 20,730 

กิจกรรมที่ 3  
นิเทศติดตาม/สรุปผลการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนพิเศษ  
เรียนรวม  

         -        
    

- 
 

- - - 
 

 

 
     2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบ 

ประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
   กิจกรรมที่ 2  

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ       
แผนการเรียนรู้รายบุคคล (IEP) 
ครูผู้สอนนักเรียนเรียนรวม   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม             
เช้า,บ่าย จำนวน 147 คน                
(147 คน X 25 บาท X 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 147 คน 
(147 คน X 80 บาท) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (เหมาจ่าย) 
จำนวน ๕ ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท 
-ค่าวัสดุ  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 

- 
 
 
 

 7,350 
 
 

11,760 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

120  

- 
 
 
 

7,350 
 
 

11,760 
 

1,500 
 

120 

- - 
 
 
 

7,350 
 
 

11,760 
 

1,500 
 

120 
 รวมทั้งสิ้น 1,500 19,110 120 20,730  20,730 
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                    ผู้เสนอโครงการ                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
           

            
           
                  (นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่)                         (นายพยุงศักดิ ์ กัญจนโรจน์) 
                     ศึกษานิเทศก์           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
 
 
                         ผู้อนุมัติโครงการ    
                                                                                                            
                                             
                                             
                                                (นายธีระวัฒน์  วรรณนุช) 
                           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ                   พัฒนาศักยภาพครูประจำชั้นเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็น 
                              นักจิตวทิยาประจำสถานศึกษา 
แผนงาน                ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.     ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
                                   วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด     ร้อยละ 100 ของครแูละบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง 

ต่อเนื่องและเปน็ต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
สนองจุดเน้น สพป.     จุดเน้นด้านครูมืออาชีพ  
ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          1. นายระนิต ณ พัทลุง 
      2. นางยุพดี คลาดนาน 
      3. นางสาวปิ่นกานต์ แซ่หลี 
ผู้ติดต่อประสานงาน          นางสาวปิ่นกานต์ แซ่หลี  
      โทรศัพท์ 082-345-2110 โทรสาร – E-mail Trang1.psyche@gmail.com
งบประมาณ      36,500 บาท   
แหล่งงบประมาณ      งบบริหารจัดการสำนักงาน สพป.ตรัง เขต 1   
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤษภาคม 2564 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     (1) เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วง

ชีวิต 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

3.1 ครูประจำชั้นได้รับการพัฒนาสำหรับการเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา 
3.2 ครูประจำชั้นสามารถคดักรอง ประเมินเบื้องต้นในกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาด้าน    

พฤติกรรม สุขภาพจิต และกลุ่มเด็กพิเศษ 
3.3 ครูประจำชั้นสามารถปรับพฤติกรรมนักเรียนโดยใช้การเสริมพลังทางบวกและลบได้ 

ส่วนที ่ 2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีสิ่งแวดล้อม ตัวกระตุ้นที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพจิต  และพฤติกรรม 
ของนักเรียนหลายด้าน เช่น  สภาพปัญหาครอบครัว สถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 การเรียน   การใช้สื่อ
โซเชียลที่ไม่เหมาะสม เด็กติดเกม การโดนบูลลี่ สภาพเศรษฐกิจ การใช้สารเสพติด การตั้งครรภ์ก่อน วัยอันควร    
เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ส่งผลกระทบกับสภาพจิตใจโดยตรงกับนักเรียน   ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม     
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เช่น พฤตกิรรมเกเร ก้าวร้าว อาละวาด ไม่ไปโรงเรียน ในนักเรียนบางคนอาจมีอาการซึมเศร้า  คิดอยากทำร้าย  
ตนเองหรือฆ่าตัวตายได้ 

  คุณครูประจำชั้นเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญอย่างมาก  ในการดูแลช่วยเหลือ  และติดตามนักเรียน 
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิด มีความเข้าใจในบริบท ข้อจำกัดและตัวตนของนักเรียน    การพัฒนาศักยภาพ            
ครูประจำชั้นให้เข้าใจถึงกระบวนการทางจิตวิทยา การมีทักษะในการให้คำปรึกษาเบื้องต้น การคัดกรองและการ    
ปรบัพฤติกรรม  โดยใช้หลักการทางจิตวิทยาจะสามารถช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถ 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในด้านพัฒนาศักยภาพครู 
ประจำชั้นเพ่ือเป็นนักจติวิทยาประจำสถานศกึษา จึงไดจ้ัดทำโครงการพัฒนาศกัยภาพครูประจำชั้น เพ่ือเตรียม    
ความพร้อมสำหรับการเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาขึ้น 

     2.2  วัตถุประสงค์ 
  2.2.1. เพ่ือพัฒนาศกัยภาพครูประจำชั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักจิตวิทยา 

ประจำสถานศึกษา 
    2.2.2. เพ่ือให้ครูประจำชั้นสามารถคัดกรอง ประเมินเบื้องต้นในกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาด้าน    

พฤติกรรม สุขภาพจิต และกลุ่มเด็กพิเศษ 
 2.2.3 เพ่ือให้ครูประจำชั้นสามารถปรับพฤติกรรมนักเรียน  โดยใช้การเสริมพลังทางบวกและ 

ลบได้ 

   2.3  เป้าหมาย 
2.3.1 ครูประจำชั้นในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 จำนวน 132 โรงเรียน  

               2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

          2.4.1 ผลผลิต (Output) 
-ครูประจำชั้น ในสังกัดสพป.ตรัง เขต 1 จำนวน 132 โรงเรียน 

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
6) ครูประจำชั้นได้รับการพัฒนาสำหรับการเป็นนักจติวิทยาประจำสถานศึกษา 
7) ครูประจำชั้นสามารถคัดกรอง ประเมินเบื้องต้นในกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาด้าน    

พฤติกรรม สุขภาพจิต และกลุ่มเด็กพิเศษ 
8) ครูประจำชั้นสามารถปรับพฤติกรรมนักเรียนโดยใช้การเสริมพลังทางบวกและลบได้ 

        2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

1) ครูประจำชั้นของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือ
เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา ร้อยละ 80 

2) ครูประจำชั้นสามารถสอบผ่านร้อยละ 80 
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     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
1) ครูประจำชั้นของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือ

เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา  
2)  ครูประจำชั้นสามารถคัดกรอง ประเมินเบื้องต้นในกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาด้าน    

 พฤติกรรม สุขภาพจิต และกลุ่มเด็กพิเศษ 
3) ครูประจำชั้นของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 สามารถปรับพฤติกรรมนักเรียน 

โดยใช้การเสริมพลังทางบวกและลบได้ 
                      
                    2.5.3  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

-ร้อยละ 80 ครูประจำชั้นของโรงเรียนในสังกัด สพป.
ตรัง เขต 1 ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเตรียมความ
พรอ้มสำหรับการเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา  

-ทดสอบก่อนและหลัง
การฝึกอบรม 

-แบบทดสอบ 
ครูประจำชั้นเพ่ือเป็น
นักจิตวิทยาประจำ
สถานศึกษา 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 ครูประจำชั้นมีศักยภาพเพียงพอสำหรับการเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา 
  2.6.2 ครูประจำชั้นสามารถคัดกรอง ประเมินเบื้องต้นในกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม   

            สุขภาพจิต และกลุ่มเด็กพิเศษ 

  2.6.3 ครูประจำชั้นสามารถปรับพฤติกรรมนักเรียนโดยใช้การเสริมพลังทางบวกและลบได ้
    

                            2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 ครูประจำชัน้ของโรงเรยีนในสังกัด สพป.ตรงั เขต 1 และนักเรียนในสงักัด สพป.ตรัง เขต 1 
       

2.8  ระยะเวลาดำเนินโครงการ พฤษภาคม  2564 
            สถานทีด่ำเนินโครงการ ห้องประชุมเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 

              2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 36,500 บาท 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

อบรมพัฒนาศักยภาพครูประจำชั้น 36,500  
 

 36,500 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการ
เป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา 

รวม 36,500  
 

 36,500 

             2.10  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1 
อบรมพัฒนาศักยภาพครูประจำชั้น
เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการ
เป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา 

  
26,500 

 
10,000 

 
36,500 

  
36,500 

 รวมทั้งสิ้น  26,500 10,000 36,500  36,500 

 

   ผู้เสนอโครงการ                     ผู้เห็นชอบโครงการ                                   
           

 
                (นางสาวปิ่นกานต์ แซ่หลี)        (นายระนติ ณ พัทลุง) 
                  นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

                           
 
                                                            ผู้อนุมัติโครงการ       
                                                                                                                                                     
 
                                               
                                                       (นายธีระวัฒน์ วรรณนุช) 
                                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ      นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานฯ และการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที ่
                 ตำแหน่งผูอ้ำนวยการสถานศึกษาใหม่ (จำนวน 15 ราย) 
 

แผนงาน    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สนองกลยุทธ์ สพป. ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพที่มี 
                               ศักยภาพ คุณธรรม และจริยธรรม      
สนองจุดเน้น สพป. ที่ 2  ครูมืออาชีพ  
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      1. นายพยุงศักดิ ์   กัญจนโรจน์                                     
   2. นายธเนศพล    เจริญสุข 
   3. นางศรีรัตน์      อนุรักษ์ 
ผู้ติดต่อประสานงาน นายพยุงศักดิ ์  กัญจนโรจน์   โทรศัพท์ 089-6462843  โทรสาร 075-291509  
งบประมาณ  87,000.- บาท 
แหล่งงบประมาณ งบบริหารจัดการสำนักงาน สพป.ตรัง เขต 1 
ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564  
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     (1) คนไทยเป็นดี คนแก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
• คนไทยทกุช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดร้ับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 

สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
• แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะ

พัฒนาตนเองไห้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตรของโครงสร้างอาชีพและความต้องการ 
ของตลาดแรงงานเพ่ิมขึน้ 

  2)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

  แนวทางการพัฒนา ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้ 
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มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้อการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ และผลิตภาพเพ่ิมข้ึนให้กับประเทศ 
                               เป้าหมายของแผนย่อย ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ มีความรู้ความ 
เข้าใจในระเบียบ และกฎหมายในการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
           ด้วย ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลสำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ประกอบด้วย
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   ที่ต้องการให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้นำในการปฏิรูปการศึกษาและนำนโยบายไปสู่
การปฏิบัต ิ

           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ  นิเทศ  ติดตาม    
ตลอดจนประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  เพ่ือพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี   ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

   2.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานตามระเบียบ และกฎหมายที่ 

เกีย่วข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
2) เพ่ือให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เป็นผู้นำในการปฏิรูปการศึกษาและนำนโยบายไปสู่การ 

ปฏิบัติได้ 

   2.3 เป้าหมาย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุ 

และแต่งตั้งใหม่ ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
         1) นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 15 คน  

รวมจำนวน  11  ครั้ง   
         2) ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รวมจำนวน 

4  ครั้ง 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
- ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการ 

บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 15  คน  
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2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                               - ผูอ้ำนวยการสถานศึกษา เข้าใจกฎหมาย ระเบียบ การบริหารสถานศึกษา และสามารถ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

              2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

                      2.5.1  เชิงปริมาณ 
                     1.คณะกรรมการนิเทศ  ติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
(จำนวน 6 คณะ รวม 18 คน) ออกนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานในหนา้ทีต่ำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน  
15 คน รบัการนิเทศ ติดตามฯ รวม 11 ครั้ง 
                               2.คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน   ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา (จำนวน 6 คณะ รวม 18 คน)   ออกประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา จำนวน 15 คน) รับการประเมินฯ รวม  4 ครั้ง 

                      2.5.2   เชิงคุณภาพ 
                                -รอ้ยละ 100  ของผู้อำนวยการสถานศึกษา มีความรู้และเข้าใจในระเบียบและกฎหมาย
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 

2.5.3 การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของผู้อำนวยการสถานศึกษา
สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 - การประเมิน 
 

 - แบบประเมิน 
  

 

               2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  - ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริหาร

สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

        2.7  กลุ่มเป้าหมายผูไ้ด้รับผลประโยชน์ 
  - ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ / สถานศึกษา  

     2.8  ระยะเวลาดำเนินโครงการ ธันวาคม 2563  ถึง  30 กันยายน 2564 

                  สถานที่ดำเนินโครงการ สถานศึกษาท่ีผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 
สังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  87,000.-  บาท 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1. เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศฯ 
และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล ฯ 
2. นิเทศ ติดตาม ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ 
จำนวน 15 ราย  
3. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน  
15 ราย 
4. ถ่ายเอกสาร 

- 

11,160 

- 

 

- 

- 

22,320 

3,720 

 

- 

- 

18,600 

7,440 

 

1,440 

- 

11,160 

11,160 

 

- 

- 

63,240 

22,320 

 

1,440 

รวม 11,160 26,040 27,480 22,320 87,000 

            2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม
ทั้งส้ิน 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1       
นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 15 ราย 
1.คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงาน
ของผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 6 ชุด 
ๆ ละ 3 คน รวม 18 คน ดังนี้ 
-ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ (15 ราย) 
ชุดที ่1 ผอ.สถานศึกษา จำนวน 6 ราย 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 คน x 2 วัน x 120.- x 2 ครั้ง 
- ค่าพาหนะ 2 ชุด x 2 วัน x 1,500.- x 2 ครั้ง 
ชุดที ่2 ผอ.สถานศึกษา จำนวน 2 ราย 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 คน x 1 วัน x 120.-x 5 ครั้ง 
  - ค่าพาหนะ 2 ชุด x 1 วัน x 1,500.-x5 ครั้ง 
ชุดที ่3 ผอ.สถานศกึษา จำนวน 7 ราย 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 คน x 2 วัน x 120.-x 4 ครั้ง 
  - ค่าพาหนะ 2 ชุด x 2 วัน x 1,500.-x 4 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2,880 
12,000 

 
3,600 
15,000 

 
5,760 
24,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2,880 
12,000 

 
3,600 
15,000 

 
5,760 
24,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2,880 
12,000 

 
3,600 
15,000 

 
5,760 
24,000 

 รวมกิจกรรมที่ 1     63,240  63,240 - 63,240 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม
ทัง้สิน้ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 2       
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ 
จำนวน 15 ราย  
1) คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษาใหม่ จำนวน 15 ราย กรรมการ
จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 3 คนๆ รวม 18 คน 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ (15 ราย) 
ชุดที่ 1 ผอ.สถานศึกษา จำนวน 6 ราย 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 คน x 2 วัน x 120.- x 1 ครั้ง 
- ค่าพาหนะ 2 ชุด x 2 วัน x 1,500.- x 1 ครั้ง 
ชุดที่ 2 ผอ.สถานศึกษา จำนวน 2 ราย 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 คน x 1 วัน x 120.-x 2 ครั้ง 
  - ค่าพาหนะ 2 ชุด x 1 วัน x 1,500.-x 2 ครั้ง 
ชุดที่ 3 ผอ.สถานศึกษา จำนวน 7 ราย 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 คน x 2 วัน x 120.-x 1 ครั้ง 
  - ค่าพาหนะ 2 ชุด x 2 วัน x 1,500.-x 1ครั้ง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

1,440 
6,000 

 
1,440 
6,000 

 
1,440 
6,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,440 
6,000 

 
1,440 
6,000 

 
1,440 
6,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1,440 
6,000 

 
1,440 
7,440 

 
 

1,440 
6,000 

                       รวมกิจกรรมที่ 2  22,320 - 22,320 - 22,320 

3 ค่าถ่ายเอกสาร  1,440 - 1,440 - 1,440 
 รวมทั้งสิ้น  87,000 - 87,000 - 87,000 

                  ผู้เสนอโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
                           
              (นางศรีรัตน์  อนุรักษ์)           (นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์) 
        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ             รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 
       
                   ผู้อนมุัติโครงการ 
 
         
                        (นายธีระวฒัน์ วรรณนุช)                                   
                            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ                   “การดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว” 
แผนงาน               พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.    ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ   
                                  การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด    ที่ 2 ร้อยละ 100  ของผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ 

   และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 
ลักษณะโครงการ             ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        1. นายระนติ  ณ พัทลุง   รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 
                                  2. นางยุพด ี  คลาดนาน  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

                        3. นางทิพภาวัลย์  นาคช่วย  นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน         นางทิพภาวัลย์ นาคช่วย  นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ   โทรศัพท์ 075-572032    
     โทรสาร 075-572032 E-mail : trang1.go.th@gmail.com 
งบประมาณ               7,000   บาท 
แหล่งงบประมาณ     งบบริหารจัดการสำนักงาน สพป.ตรัง เขต 1 
ระยะเวลาดำเนินการ        ตุลาคม  2563  – กันยายน  2564 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง   

     (1) เป้าหมาย  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร ์ การปอ้งกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมัน่คง 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุขดีขึ้น 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง  

(1) เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายา
เสพตดิ ความความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 

2.1  หลักการและเหตุผล 
   ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว   โดยได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ภายใต้หลักหรือกรอบในการดำเนินการ 5 ประการ คือ 1) ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของครอบครัว  2) พ่อแม่จะต้องมีอิสระในการดำเนินการมีความเป็นไปได้ ในทางปฏิบัติ  3) มี
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ความสอดคล้องกับหลักการและแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   4) มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ และ5) มีความเป็นสากลเทียบเคียงกับต่างประเทศได้ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน    กำหนดบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ     
จัดการศึกษาขั้ น พ้ื นฐานของบุ คคล ครอบครัว  องค์ ก รชุมชน  องค์กรวิชาชี พ  สถาบั นศาสนา                
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน    จะต้องประสานงานและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับครอบครัว
หรือผู้จัดการศึกษาให้สามารถดำเนินการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ชาติ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  โดย
กำหนดให้มีการนิเทศติดตาม ดูแลช่วยเหลือ รวมทั้งการวัดและประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ซ่ึง      ปีการศึกษา 2562  มีการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จำนวน 6 ครอบครัว จำนวน 8 คน 
  

            2.2 วัตถุประสงค์ 
        2.1.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา ให้จัดการศึกษาได้อย่างถูกต้อง มี 

ประสิทธิภาพและคุณภาพ 
     2.2.2 เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับครอบครัว/ผู้จัด 

การศึกษา 
                  2.2.3 เพ่ือส่งเสริมให้การดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครวั สามารถดำเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 2.3  เป้าหมาย  
       2.3.1  เชิงปริมาณ 
                            ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา  จำนวน  6  ครอบครัว จำนวนผู้เรียน 8 ราย 
          2.3.2  เชิงคุณภาพ  

                 ครอบครวั/ผู้จัดการศึกษา สามารถดำเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ได้อย่างมีคุณภาพ 
เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาผู้เรียน  ได้ผลผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพถึงขีดสุดของศักยภาพผู้เรียน   เป็นรายบุคคล                 

            2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
                  2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1)  ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา จำนวน  6  ครอบครัว    
                           2)  ผู้เรียน  8  ราย 

    2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
         1) ครอบครัว/ผู้จดัการศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการศึกษาถูกต้อง 
         2) เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กับครอบครัวผู้จัดการ 

                                ศกึษา 

            2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
                  2.5.1 เชิงปริมาณ 
                            -ร้อยละ 100 ครอบครวั/ผู้จัดการศึกษา 

      2.5.2 เชิงคุณภาพ 
         -ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการศึกษาถูกต้อง     
                   ได้รับการนิเทศ ติดตาม ดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
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                    2.5.3 การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 
1. ร้อยละของครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้การจัด
การศึกษาถูกต้อง 
2. ร้อยละของครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา 
สามารถจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้อย่าง  
มีคุณภาพ ได้ผลผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพถึง 
ขีดสุดของศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล   

- ติดตามผลการดำเนินงานของ 
  ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา 
-ประเมินผลการเรียนรู้ 

- การสอบถาม/สังเกต 
- แบบติดตาม 
- แบบประเมินผล 

  

                         2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     2.6.1  ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล  
     2.6.2  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา ตลอดจนเครือข่ายทุก 
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อคุณภาพของเยาวชนต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติอย่างเต็มที่ 

        2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  - ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาจำนวน 6 ครอบครัว และผู้เรียนจำนวน 8 ราย 

  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564 

                    สถานที่ดำเนินโครงการ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1/ครอบครัว 
                                                     ผู้จัดการศึกษา 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณทีด่ำเนินการ   7,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานฯ/
คณะกรรมการประเมินผล 

- - - -  

2. ประชุมคณะกรรมการ ฯ /         
ผู้จัดการศึกษา/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- 1,000 - - 1,000 

3. นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน - 5,400 - - 5,400 

4. สรุป รายงานผล - - - 600 600 

รวม  6,400  600 7,000 
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2.10 รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ)  

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ รวม
ทั้งสิ้น ตอบ

แทน 

 

ใช้สอย 
 

วัสดุ 
 

รวม 

1. ประชุมคณะกรรมการ/ผู้จัดการศึกษา/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
จำนวน  2  ครั้ง  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 (จำนวน 20 คนๆ ละ  25 บาท จำนวน 2 มือ้) 

  
 

1,000 

 
 

- 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ
ครอบครัว         
-ค่าเบีย้เลี้ยง   
 (จำนวน 15 คน ๆ ละ 120 บาท จำนวน 3 วัน)   

  
 

5,400 

 
 
- 

 
 

5,400 

 
 

5,400 

3. ประชุมคณะกรรมการฯ /ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปผล 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(จำนวน 12 คนๆ ละ  25  บาท  จำนวน 1 มื้อ) 

  
 

300 

 
 
- 

 
 

300 

 
 

300 
4. ค่าถา่ยเอกสาร  300 - 300 300 
 รวม  7,000 - 7,000 7,000 

  
 
 
                 ผู้เสนอโครงการ                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
          
          (นางทิพภาวัลย์  นาคช่วย)                                 (นายระนิต   ณ พทัลุง)   
         นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 

                                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 

                                                   (นายธีระวัฒน์   วรรณนุช) 
                             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ                   “ประชุมเชิงปฏิบัตกิารทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน และจัดทำ 
                              แผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564” 
แผนงาน                พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.     ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และใช้ 
                                   เทคโนโลยีดิจิตัลในการบริหาร 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด     ที่ 2 สพป.และสถานศึกษา ร้อยละ 100 บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส  
                                   ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลักธรรมาภิบาล                           
สนองจุดเน้น สพป.     ที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ          1. นายระนิต  ณ  พัทลุง 
                                   2. นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์ 
                                   3. นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์ 
ผู้ติดต่อประสานงาน          นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์ 
                                   โทรศัพท์ 0806902453  โทรสาร 075291509   
                                   E-mail  Orapin.ve@hotmail.com 
งบประมาณ      150,000  บาท   
แหล่งงบประมาณ      งบบริหารจัดการสำนักงาน สพป.ตรัง เขต 1 
ระยะเวลาดำเนินการ      ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563      
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที ่4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย  ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
                    การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาระดมความคิดเห็น 

ให้ข้อเสนอแนะการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และร่วมกันขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ 
ภาครัฐ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ 
ผู้ใช้บริการ 
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        การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
                          การจัดทำแผนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 

                            (2) แผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ  การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 

                           แนวทางการพัฒนา  
                                 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การ และออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ 
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย  สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ทุกมิติ  ไม่ยึดติดกับ 
การจดัโครงสร้างองค์การแบบราชการ และวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตวั มีขนาดที่เหมาะสมกบัภารกิจ 
ปราศจากความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท  ภารกิจ  โครงสร้างองค์การ  ระบบการ 
บริหารงาน  รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปเน้นทำงานแบบบูรณาการ 
ไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกบัทุกภาคส่วน ทัง้นี้  เพ่ือมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถ 
ปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล  นอกจากนี้ยังมคีวามเป็นสำนักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์
จากข้อมูลขนาดใหญ่  เพ่ือวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและทำงานในเชิงรุก   สามารถนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทำงาน      

                        เป้าหมายของแผนย่อย :  ภาครฐัมีขดีสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความ 
คล่องตัว 
                       การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  แผนปฏิบัติการประจำปี สามารถดำเนินการ
ได้จริง ผลิตกำลังคนได้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ  

       1.3 แผนการปฏิรูประเทศ 
                1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
                     การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงจัด 
การเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
                2) ขั้นตอนการดำเนินงาน   การประชุมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
                3) เป้าหมายกิจกรรม 
                    กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสรา้งที่แบ่งแยกหน้าที่และอำนาจ เพ่ือรองรับรูปแบบใหม่ที่แยก 
ความรับผิดชอบในด้านนโยบาย (Policy) ด้านกำกับดูแลส่งเสริม (Regulator) ด้านการสนับสนุนต่าง ๆ  
(Supporter) และด้านการดำเนินการหรือปฏิบัติการ (Operator) มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ ธรรมาภิบาล 
รับผิดชอบต่อการสนับสนุนสถานศึกษา และมีบทบาทหน้าที่ และอำนาจสอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎหมาย 
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

ส่วนที ่ 2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9  
ระบุว่า การบริหารราชการเพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ก่อนจะดำเนินการภารกิจใด ส่วนราชการจะต้อง
จัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และการกำหนดแผนปฏิบัติราชการจะต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมาย   ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด
ความสำเร็จของภารกิจ  และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่
สอง) พ.ศ. 2562 มาตรา ๙ ในวาระเริ่มแรก การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ตามมาตรา 
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๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดทำเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  แผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ   
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายตลอดจนทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้  และให้
รายงานผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น  และ
มีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริม
สมรรถนะและจิตสาธารณะบุคลากร  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติ
การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามกรอบ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้สนองต่อแผนการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  กลยุทธ์และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2.2 วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือวิเคราะห์งานตามนโยบาย ภารกิจขององค์กร  และสภาพความต้องการจำเป็นของพ้ืนที่ กำหนด
เป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ   บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

  2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
จำนวน 60 คน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ประกอบด้วย 
                               -ผอ.สพป.                      1   คน       -รองผอ.สพป.                          3   คน 
                               -ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม            10   คน       -หน.งานกลุ่มนิเทศฯ                   6   คน 
                               -ประธานกลุ่มโรงเรียน     14   คน       -ประธานกลุ่มเครือข่ายม.ต้น          1   คน 
                               -ตวัแทน ก.ต.ป.น.            1   คน       -ผู้แทนโรงเรียนขนาดเล็ก              2   คน 
                               -ผู้แทนโรงเรียนเกาะ         1   คน       -ผู้แทนกลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา 4   คน 
                               -ผู้แทนกลุ่มบริหารงานบุคคล 2 คน       -ผู้แทนกลุ่มอำนวยการ                 1   คน   
                               -ผู้แทนกลุ่มนเิทศฯ           4   คน       -ผู้แทนกลุ่มบริหารงานการเงิน ฯ     1   คน            
                               -คณะทำงาน                  9   คน           

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                           1)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
คณะกรรมการ จำนวน 60 คน เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 วัน 1 คืน 
                           2)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1  มีแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน 45 เล่ม 

                   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                          1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี มีความสอดคล้องกับแผน 
ระดับ 1  แผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 
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                           2) โครงการตามแผนปฏิบัติการ ได้ดำเนินงานครบถว้น บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดกำหนด 
และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
                           3) แผนปฏิบัติการประจำปี ขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 

              2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
                   2.5.1 เชิงปริมาณ 
                            - คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี  
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                  2.5.2 เชิงคุณภาพ 
                          - ระดับความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปี 
กับแผนระดับ 1-3 อยู่ในระดับมาก 
                           - ระดับความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ดำเนินการครบถ้วน บรรลุเป้าหมาย 
ตามตัวชี้วัด และระยะเวลาที่กำหนดไว้  
                           - ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
                   2.5.3  การประเมินผล 

 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1) โรงเรียนบริหารจัดการงาน 4 งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
                     2) นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 มีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
                     3) ครูมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม มุ่งม่ันและเป็นมืออาชีพ     
               

                            2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  -สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

2.ระดับความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ กับแผนทั้ง 
3 ระดับ อยู่ในระดับมาก 

ประเมิน แบบประเมิน 

3.ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา 
อยู่ในระดับมาก 

ประเมิน แบบประเมิน 

4.โครงการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

5.โครงการได้ดำเนินงานครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

6.โครงการได้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
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  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   6-7 พฤศจิกายน 2563 
                    สถานทีด่ำเนินโครงการ   จังหวัดกระบี่ 
  

2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  150,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

 -ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

150,000 
    

150,000 

รวม 150,000    150,000 

            2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ       
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ       
 พ.ศ. 2564       
 จำนวน 2 วัน 1 คืน  60 คน       
 1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  9,000  9,000  9,000 
 จำนวน 60 คน ๆ ละ 50 บาท 3 มื้อ       
 (60 คนx 50 บาท x 3 มื้อ)       
 1.2 ค่าอาหารกลางวัน  30,000  30,000  30,000 
 (60 คนx250x2)       
 1.3 คา่อาหารเย็น       
 จำนวน 60 คน ๆ ละ 250 บาท 1 มื้อ  15,000  15,000  15,000 
 (60x250)       
 1.4 ค่าที่พัก (60x600)  36,000  36,000  36,000 
 1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  6,000  6,000  6,000 
 1.6 ค่าชดเชยน้ำมัน/ค่าพาหนะ  20,000  20,000  20,000 
 1.6 คา่ตอบแทนวิทยากร 3,600   3,600  3,600 
 1.7 คา่จัดทำเอกสารเล่มแผน ฯ  10,000  10,000  10,000 
 1.8 ค่าจัดจ้างทำไวนิล  2,000  2,000  2,000 
 1.9 ค่าถ่ายเอกสาร  8,000  8,000  8,000 
 1.10 ค่าวัสดุ   10,400 10,400  10,400 
 รวมทั้งสิ้น 3,600 136,000 10,400 150,000  150,000 
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             ผู้เสนอโครงการ            ผู้เห็นชอบโครงการ                                   
           

                                                                                                                             
 
     (นางอรพนิทร์  วิภูษณะภัทร์)                         (นายระนิต  ณ  พัทลุง))         
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1       
 
                                  
                                                    ผู้อนุมัติโครงการ     
                                     
                                                                            
                                                                                
                                                (นายธีระวัฒน์ วรรณนุช) 
                            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ              ประชุมจัดตั้ง จัดสรร ติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงาน                พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.     ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี 
                                   ดิจิทัลในการบริหาร 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด     ข้อที่ 2 สพป.และสถานศึกษา ร้อยละ 100 บริหารจัดการศึกษาด้วยความโปร่งใส        
สนองจุดเน้น สพป.     ข้อ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ              ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ          1. นายระนิต  ณ  พัทลุง         รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 
                                   2. นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์      ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
                                   3. น.ส. กรรภิรมย์  ทองเรือง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 
                                   4. นางวีระวรรณ  สัตถาภรณ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน          1. น.ส.กรรภิรมย์  ทองเรือง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 
                                   2. นางวีระวรรณ สัตถาภรณ์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ 
งบประมาณ      28,000      บาท   
แหล่งงบประมาณ      งบบริหารจัดการสำนักงาน สพป.ตรัง เขต 1   
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤศจิกายน  2563  - กันยายน  2564       
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน    การพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์   การพัฒนาการเรียนรู้ 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   สพป.ตรัง เขต 1 ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือ 

                    ก่อสร้างอาคารเรียน  และปรับปรุงซ่อมแซม อาคารประกอบในสถานศึกษา  ส่งผลให้ 
                    อาคารเรียนอาคารประกอบมีความมั่นคง ปลอดภัย สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
                    เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  และการจัดสรรครุภัณฑ์การศึกษา สามารถนำไปใช้เป็น  
                    สื่อในการจัดการเรียนการสอน เป็นแหล่งค้นคว้า เรียนรู้ของผู้เรียน ส่งผลต่อการพัฒนา   
                    พหุปัญญาด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน พัฒนาสู่การเป็นคนดี คนเก่ง  พร้อมสำหรับวิถชีีวิตใน 
                    ศตวรรษที่ 21 

 

           1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) อยู่ใน 20  อันดับแรกของโลกในปี 2579 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
                                     ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แกป่ระชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติ     
มิชอบ  รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำความผิด  โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   การตระหนกัถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

• แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหาร 
                                     จัดการกลไกการคัดกรองและการส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุ 
                                     ปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการเสริมสร้างความ 
                                     สามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม 
                                     สุนทรียศิลป์ ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 
                                     การสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา 
                                     และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อ ในการมีส่วนร่วม 
                                     และผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 

• เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนา 
                                     ศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนา 
                                     ให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึน้                          

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ความพร้อมของอาคารเรียน 
                                     อาคารประกอบ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และข้อมูลสารสนเทศด้านพหุปัญญาของ 
                                     ผู้เรยีนมีความสมบูรณ์ 

 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ใหม้ีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ 
                                                      การทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มึกฎหมายในการส่งเสริมให้ 
                                                      ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติ 
                                                       มิชอบ  และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำความผิด โดยรัฐมี 
                                                       มาตรการสนับสนุนและคุ้มครอบผู้ชี้เบาะแสด้วย 

  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน   ประชุม ชี้แจง ให้คำแนะนำ    

  3) เป้าหมายกิจกรรม   สร้างนิสัยไม่โกงและไมย่อมให้ผู้ใดโกง เพ่ือต่อต้านการทุจริตฯ ให้กับ       
คนในสังกัด โดยเริ่มจากเด็กและเยาวชน 
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ส่วนที ่ 2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กำหนดนโยบายกระจายอำนาจจัดตั้ง   จดัสรร 

และบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่และโรงเรียนดำเนินการ
เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการ จำเป็น ขาดแคลน เกิดประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณที่มุ่งพัฒนาการบริหาร
จัดการ  และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 
                     เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบดำเนินงาน งานอ่ืน ๆ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ ตรงตามความจำเป็นขาดแคลน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ แนวทาง 
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด   สามารถดำเนินงานได้ทันตามกำหนดเวลา เกิดประโยชน์  
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น    
 

   2.2  วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือปรับปรุง อาคารเรียน อาคารประกอบของสถานศึกษาให้เพียงพอ มีความมั่นคง  

แข็งแรง  ปลอดภัย 
               2.2.2 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์อ่ืน ที่จำเป็นต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 2.3  เป้าหมาย 
                    2.3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ     
                  2.3.1.1  สำรวจการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน สิ่งกอ่สร้างใหม ่ 
และอาคารชำรุดทรุดโทรม จำนวน 6 คน /10 ครั้ง 
                 2.3.1.2 จดัประชุมคณะกรรมการ จัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน 
รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง จำนวน 30 คน /2 ครั้ง 
                 2.3.1.3 จัดประชุมจัดตั้ง จัดสรร งบประมาณ งบดำเนินงาน จำนวน 15 คน /3 ครั้ง  
                 2.3.1.4 จัดประชุมจัดตั้ง จัดสรร งบประมาณ รายการไฟฟ้า จำนวน 15 คน /2 ครั้ง  
                     2.3.1.5 ออกสำรวจ สภาพความชำรุด ทรุดโทรม อาคารสถานที่ และระบบไฟฟ้า-ประปา   
และอุบัตภิัย จำนวน 5 คน /10 ครั้ง 
              2.3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
                         2.3.2.1  ระบบการขอจัดตั้งงบประมาณถูกต้อง  สมบูรณ์  ทันตามกำหนดเวลาทุกครั้ง 
                         2.3.2.2  สถานศึกษามีอาคารเรียน  อาคารประกอบอยู่ในเกณฑ์ดี ปลอดภัย 

               2.3.2.3  การบริหารจัดการงบประมาณของ  สพป.ตรัง เขต 1 เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
           - สถานศึกษา มีอาคารเรียน อาคารประกอบ เพียงพอ มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย 

สถานศึกษามีครุภัณฑ์การศึกษา ครภุัณฑ์อ่ืน ๆ ที่จำเป็นเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
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           2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาพหุปัญญา และเต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
     2.5.1  เชิงปริมาณ 

-ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีอาคารเรียน  อาคารประกอบสภาพดี ปลอดภัย 
 ต่อผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

         2.5.2  เชิงคุณภาพ 
  -ระบบการขอจัดตั้งงบประมาณ  ถูกต้อง สมบูรณ์ ทันตามกำหนดเวลาทุกครั้ง 

                      2.5.3  การประเมินผล 
                             1) วธิีการประเมิน 
                                1.1 ตรวจสอบทางระบบ e-budget 
                                1.2 ประเมิน 
                             2) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
                                 2.1 แบบตรวจสอบ 
                                 2.2 แบบประเมิน 
   2.6  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

      การจัดตัง้งบประมาณเป็นหลักเกณฑ์  ถูกต้อง ตามแนวทางท่ีกำหนด และทำให้สถานศึกษามี  
อาคารเรียนปลอดภัยต่อผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

 2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  นักเรียน  ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 

         2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ    พฤศจิกายน  2563 - กันยายน  2564 

              สถานที่ดำเนินโครงการ.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

         2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

          วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ   28,000   บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1.สำรวจการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2565 งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง และอาคาร   
ชำรุดทรุดโทรม 

7,200    7,200 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

2.ประชุมคณะกรรมการ จัดต้ัง งบประมาณ 
ลงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

7,800    7,800 

3.ประชุมจัดตั้ง จัดสรร งบประมาณ งบดำเนินงาน 4,725    4,725 

4.ประชุมจัดตั้ง จัดสรร งบประมาณงบดำเนินงาน 
รายการไฟฟ้า 

 3,150   3,150 

5.สำรวจ สภาพความชำรุด ทรุดโทรม อาคาร
สถานที่และระบบไฟฟ้า-ประปา กรณีเร่งด่วนและ
อุบัติภัย 

 1,600 1,600 1,600 4,800 

6.ค่าถ่ายเอกสาร    325 325 

          รวม 19,725 4,750 1,600 1,925 28,000 
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2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 
  

 กิจกรรมที่ 1       
1 สำรวจการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 งบลงทุนสิ่งก่อสร้างใหม่และอาคาร
ชำรุดทรุดโทรม 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 คน ๆ ละ120 บาท/10 ครั้ง 

  
 
 
  7,200 

  
 
 
7,200 

    
 
 

     
7,200 

 รวมกิจกรรมที่ 1    7,200  7,200     7,200 
 กิจกรรมที่ 2       
2 จัดประชุมคณะกรรมการ จัดตั้ง งบประมาณงบ

ลงทุน รายการ ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ครั้ง 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน  
 คนละ 25 บาท/ 2 มื้อ 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน คนละ  
 80 บาท   

  
 
 
   3,000 
 
   4,800 

  
 
 
 3,000 
 
 4,800 

 
 
 
 
 

 
 
 
   3,000 
 
   4,800 

 รวมกิจกรรมที่ 2     7,800   7,800     7,800 
 กิจกรรมที่ 3       
3 จัดประชุม จัดตั้ ง จัดสรรงบประมาณ งบ

ดำเนินงาน  ปีงบประมาณ 2565 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน 
  คนละ 25 บาท  จำนวน 3  ครั้ง 
-ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน 15 คน คนละ  
 80 บาท   จำนวน  3  ครั้ง 

  
 
1,125 
 
3,600 

  
  
1,125 
 
 3,600 

  
    

 1,125 
 

    
3,600 

 รวมกิจกรรมที่ 3  4,725   4,725     4,725 
 กิจกรรมที่ 4       
4 จัดประชุม จัดตั้ง งบประมาณ รายการ ไฟฟ้า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน 
 คนละ 25 บาท/ 2 ครั้ง 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 15 คน คนละ  
 80 บาท  2 ครัง้ 

  
 
     750 
 
  2,400 

  
 
 750 
 
 2,400 

 
 
 
 
 

 
 
   750 
 
   2,400 

 รวมกิจกรรมที่ 4    3,150   3,150     3,150 
 กิจกรรมท่ี 5       
5 สำรวจสภาพความชำรุด ทรุดโทรม อาคาร       
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ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ 
เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น 
สถานทีแ่ละระบบไฟฟ้า-ประปา และอุบัติภัย 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คน คนละ 120 บาท 8 ครั้ง 

 
  4,800 

 
 4,800 

 
 

 
   4,800   

 รวมกิจกรรมที่ 5    4,800   4,800     4,800 
 กิจกรรมที ่6       
6 ค่าถ่ายเอกสาร     325    325     325 
 รวมกิจกรรมที่ 6     325     325     325 
 รวมทั้งสิ้น  28,000  28,000  28,000 

 

               ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เห็นชอบโครงการ                                 
                                                  
         
      (นางสาวกรรภิรมย์  ทองเรือง)          (นายระนิต  ณ  พัทลุง) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
                   
                                                    ผู้อนุมัตโิครงการ   
     
 
                                                                                                                                                     
                                               (นายธีระวัฒน์  วรรณนุช) 
                          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564          116 

 
 

โครงการ    นิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

แผนงาน                บูรณาการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
สนองกลยุทธ์ สพป.     กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล  
                                   และใช้เทคโนโลยีในการบริหาร 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด     ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม  
                                   เพ่ือให้สามารถจัด การศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองจุดเน้น สพป.     จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ              ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          1. นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์    2. นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ   
      3. นางชเนตตี  ชนชอบธรรม 
ผู้ติดต่อประสานงาน          นางชเนตตี  ชนชอบธรรม  
งบประมาณ      45,000 บาท   
แหล่งงบประมาณ      สพป.ตรัง เขต 1 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤศจิกายน 2563  -  กันยายน 2564   
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคลอ้งกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  

     (1) เป้าหมาย 
- คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
  3.2  การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 โครงการนิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาส่งเสริมให้ครูเปลี่ยนบทบาทเป็นครูยุคใหม่ มีการปฏิรูปการเรียนรู้ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (หลัก)  
        1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• การพัฒนาการเรียนรู้ 
1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่ 
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จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
 โครงการนิเทศส่งเสริมให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

เพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
 คะแนน PISA  ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) เฉลี่ย   
470 คะแนน  
 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อันดับที่ 45 

(โปรดระบวุ่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ 
ประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วน
หรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 

• แนวทางการพัฒนา  
(1) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น  

“ผู้อำนวยการการเรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
อาชีพ โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
ในสาขาที่ตนเองสอน 
 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ 

ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถงึการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 โครงการนิเทศส่งเสริมให้คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
- สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน 

นานาชาติ  ร้อยละ 50 
- อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 20 
- อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ร้อยละ 80 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ 

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี)  
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
    ด้วยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  เปิดเรียน 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563  ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จึงให้ความสำคัญใน 
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 เพ่ือเสริมสร้างขวัญกำลังใจและร่วมเสนอแนะช่วยเหลือสถานศึกษา กำหนดให้มีโครงการนิเทศ 
บูรณาการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 

   

   2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษา  ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2563  ของสถานศึกษาในสังกัด 
2.2.2 เพ่ือตรวจสอบความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

ของสถานศึกษาในสังกัดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
     2.2.3   เพ่ือนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563   

ของสถานศึกษาในสังกัด 
   

2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1  สถานศึกษาในสังกัด  จำนวน  132  โรง 
   2.3.2  คณะกรรมการนิเทศฯ  จำนวน  60  คน 

            

                      2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 132 โรง    

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
   สถานศึกษาได้รับความพึงพอใจด้านการจัดการศึกษาและผลการจัดการศึกษา 

  2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

สถานศึกษาในสังกัดร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา 
          2.5.2   เชิงคุณภาพ 

1) สถานศึกษามีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมาก 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2) สถานศึกษาในสังกัดมีผลการนิเทศการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2563  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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                   2.5.3  การประเมินผล                           
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. สถานศึกษาในสังกัดร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ
ติดตามการจัดการศึกษา 

สอบถาม แบบนิเทศบูรณาการ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

2. สถานศึกษามีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 
ที ่2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมาก ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 

- สอบถาม 

- สัมภาษณ์ 

แบบนิเทศบูรณาการ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

3. สถานศึกษาในสังกัดมีผลการนิเทศการจัด
การศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

- สอบถาม 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

แบบนิเทศบูรณาการ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า นักเรียนมีความสุขและปลอดภัยในการมาเรียนและผู้ปกครอง      
พึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของถานศึกษา 

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  - นักเรียน   ผู้ปกครอง 
      2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  พฤศจิกายน 2563 ถึง กันยายน 2564 

                  สถานที่ดำเนินโครงการ  สถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  45,000  บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ 
   นิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผล 
   การจัดการศึกษา (27 พฤศจิกายน 2563) 

9,400    9,400 

2. นิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผล 

   การจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด 

  ( 1-9  ธันวาคม  2563) 

33,600     

3. PLC ผลการนิเทศ สรุปและรายงานผล 2,000     
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

  ( 16  ธันวาคม  2563) 

รวม 45,000    45,000 

      2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมที ่1       
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ 
นิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

-      

1 อาหารเที่ยง 60 คนๆ ละ 80 บาท - 4,800  4,800 - 4,800 
2 อาหารว่างและเครื่องดืม่ 60 คน 

คนละ 25 บาท 
 1,500  1,500 - 1,500 

3 จัดซื้อวัสดุและถ่ายสำเนา  300 2,800 3,100 - 3,100 
 รวมกิจกรรมที่ 1  6,600 2,800 9,400  9,400 
 กิจกรรมที่ 2       
นิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด 

      

1 ค่าชดเชยน้ำมัน/เหมารถรับจ้าง  12,000  12,000  12,000 
2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 60 คน 3 วัน 

วันละ 120 บาท 
 21,600  21,600  21,600 

 รวมกิจกรรมที่ 2  33,600  33,600 - 33,600 
 กิจกรรมที่ 3       
PLC ผลการนิเทศ สรุปและรายงานผล       
1 อาหารกลางวัน 12 คน 

คนละ 80 บาท 
 960   - 960 

2 อาหารว่างและเครื่องดื่ม 12 คน 
2 มื้อๆ ละ 25 บาท 

 600   - 600 

3 จัดซื้อวัสดุและถ่ายสำเนา   440  - 440 
 รวมกิจกรรมที่ 3  1,560 440  - 2,000 
 รวมทั้งสิ้น  41,460 3,540  - 45,000 
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 ผู้เสนอโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ                                   
               

   
 
          (นางชเนตตี ชนชอบธรรม)                 (นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์) 
                  ศึกษานิเทศก์                     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

                   
                                                      ผู้อนุมัติโครงการ       
                                                                                                                                                     
                                       
                                              
                                                (นายธีระวัฒน์  วรรณนุช) 
                         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ               “การสรรหาและเลอืกสรรผู้ปฏิบัตงิานใหร้าชการ” 
แผนงาน               พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป. ที่ 6 ด้าน การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา               
สอดคล้องกับตัวชี้วัด ที่ 20 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้

ผู้ปกครองชุมชน สังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองจุดเน้น สพป.    ข้อ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         1. นายธเนศพล  เจริญสุข         ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
      2. นางระพีพรรณ  ชูยัง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
      3. นางศรีรัตน์  อนุรักษ์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน    นางระพีพรรณ  ชูยัง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทรศัพท์ 075-572031 
                                   E-mail : young_rapee@hotmail.com 
งบประมาณ     104,600.-บาท   
แหล่งงบประมาณ     เงินงบประมาณ   
ระยะเวลาดำเนินการ     พฤศจิกายน  2563  ถึง  กันยายน  2564      
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
    ตรงตามลักษณะงาน และคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งตามภารกิจของแต่ละโรงเรียน 
    ในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้นตาม 
      มาตรฐานสากลเพิ่มข้ึนมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ร้อยละ 100  ได้สรรหาบุคคลเพ่ือจ้าง 
      ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตามกรอบอัตรากำลังอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด 
      ประโยชนส์ูงสุดต่อทางราชการ 

/(2) แผนย่อย... 
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 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ 
  เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

• แนวทางการพัฒนา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึง
อุดมศึกษา     ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ     มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นนำที่ไดร้ับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ 
การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน 
เพ่ือวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้าน
การผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาท่ีเป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มี
ศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีเทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงมีนักวิจัยและ
นวัตกรรมที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศใน
ด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี 

• เป้าหมายของแผนย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมตรงตามลักษณะงานและคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามภารกิจงานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
      1.1  จัดทำโครงการ “การสรรหาและเลือกสรรผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  
                        1.2  กำหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และรายละเอียดการประเมินผล 
                        1.3  ดำเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานให้ราชการต  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
                              กำหนด 
  2) กิจกรรม  

กิจกรรมที่ 1 การดำเนินการสรรหาครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาด
แคลนครูขั้นวิกฤต 

         1) การอนุมัติโครงการ 
        2) ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน(ขั้นวิกฤต) 
        3) ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน(ขั้นวิกฤต) 
        4) ประกาศผลการสรรหา 

กิจกรรมที่ 2 การดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ 
      1) การอนุมัติโครงการ 
        2) ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ 
        3) ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานราชการ 
        4) ประกาศผลการสรรหา 
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                      3) เป้าหมายกิจกรรม  
                           3.1 เพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน(ขั้นวิกฤต) ให้กับโรงเรียน ตชด.  และพนักงานราชการ
ตามกรอบอัตรากำลัง  
        3.2 ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตามลักษณะงานและคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
 

ส่วนที่  2  รายละเอยีดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จะมีตำแหน่งครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต

ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ให้กับโรงเรียน ตชด. จำนวน 2 โรงเรียน 
และพนักงานราชการของแต่ละโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จึงมีความ
จำเป็นต้องสรรหาอัตราจ้างดังกล่าว และได้กำหนดแนวทางการสรรหาให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก เพ่ือการปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงต้ องสรรหาครู
อัตราจ้างรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (โรงเรียน ตชด.) และพนักงานราชการตามกรอบ
อัตรากำลังที่ได้รับจัดสรร ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1  

         2.2  วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือให้การดำเนินงานบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
   2.2.2 เพ่ือให้มีบัญชีผู้สรรหาได้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือน 
                        (ขั้นวิกฤต) 
   2.2.3 เพ่ือสรรหาพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลังที่ได้รับจัดสรร  

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1  สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน(ขั้นวิกฤต) 
   2.3.2  สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการครบตามจำนวนตำแหน่งว่าง ตามกรอบอัตรากำลัง
ทีไ่ด้รับจัดสรร ในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 
   2.3.3  ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตามลักษณะงานและคุณสมบัติของแต่ละ
ตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลังที่ได้รับจัดสรร 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
สรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการครบตามจำนวนตำแหน่งว่าง ตามกรอบอัตรากำลัง 
ที่ได้รับจัดสรร ในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

                          ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตามลักษณะงานและคุณสมบัติของแต่ละ 
                          ตำแหนง่ ตามกรอบอัตรากำลังที่ได้รับจัดสรร ในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 
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  2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

   สรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการครบตามจำนวนตำแหน่งว่าง และตามกรอบ
อัตรากำลังที่ได้รับจัดสรร ในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1      
                     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
   ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตามลักษณะงานและคุณสมบัติของแต่ละ
ตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลังที่ได้รับจัดสรร ในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1                      
                    2.5.3  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 - ครูอัตราจ้าง(ขั้นวิกฤต) และพนักงานราชการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการตามกรอบอัตรากำลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

สังเกต ติดตาม ประเมินผล - แบบประเมินผลการ  

  ปฏิบัติงาน 

- แบบสอบถาม 

 - สถานศึกษามีครูอัตราจ้าง(ขั้นวิกฤต) และพนักงาน
ราชการปฏิบัติงานตามกรอบอัตรากำลังงที่ได้รับ
จัดสรร                      

ประชุม สำรวจ บันทึกข้อมูล สัญญาจ้าง/คำสั่งจ้าง/ 

บัญชีรายละเอียดการจ้าง 

             2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1  ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตามลักษณะงานและคุณสมบัติของแต่ละ

วิชาเอกตามภารกิจงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
             2.6.2  จำนวนผู้ไดร้ับการจ้างครบตามจำนวนตำแหน่งว่างของแต่วิชาเอกท่ีประกาศรับสมัครตาม

หลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
             2.6.3  สถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 มีครูอัตราจ้าง (ข้ันวิกฤต) และพนักงานราชการตาม

กรอบอัตรากำลัง การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา/
ผู้เรียน และทุกภาคส่วน  

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 บุคคลทั่วไป 
  2.7.2 สถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 

  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  พฤศจิกายน  2563  -  กันยายน  2564 

                  สถานที่ดำเนินโครงการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

  

 

 



แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564          126 

 
 

2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  104,600  บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. การดำเนินการสรรหาครูอตัราจ้าง
รายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา    ขาด
แคลนครูขั้นวิกฤต 

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ

ดำเนินการ 
- ประกาศรับสมัคร 
- รับสมัคร 
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติ 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ

คัดเลือก 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบ  
- ดำเนินการจัดทำข้อสอบ 
- ดำเนินการสอบคัดเลือก 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
-    การจัดทำสัญญาจ้างผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

51,450    51,450 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

2. การดำเนินการสรรหาพนกังาน
ราชการ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
คัดเลือก 

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ

ดำเนินการ 
- ประกาศรับสมัคร 
- รับสมัคร 
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติ 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ

คัดเลือก 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบ  
- ดำเนินการจัดทำข้อสอบ 
- ดำเนินการสอบคดัเลือก 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

  -   การจัดทำสัญญาจ้างผู้ได้รับ 
      การคัดเลือก 

  53,150  53,150 

รวม 
51,450 - 53,150 - 104,600 
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    2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1 การดำเนินการสรรหาครูอัตรา
จ้างขั้นวิกฤต 2 ตำแหน่ง ให้กับโรงเรียน 
ตชด. จำนวน 2 โรงเรียน 

      

1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการรับสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ, การเงินและ          
จดุคัดกรอง                                            
10 คนๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 400 = 12,000 บาท  
10 คนๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 200 =   8,000 บาท 

20,000   20,000  20,000 

2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดทำข้อสอบ        
15 คน ๆ ละ 500 บาท 

7,500   7,500  7,500 

3 ค่าตอบแทนกรรมการกำกับห้องสอบ       
8 คน ๆ ละ 400 บาท 

3,200   3,200  3,200 

4 ค่าตอบแทนกรรมการสัมภาษณ์              
9  คน ๆ ละ 300 บาท 

2,700   2,700  2,700 

5 ค่าตอบแทนกรรมการรับรายงานตัว
สัมภาษณ์   2 คน ๆ ละ 400 บาท 

800   800  800 

6 ค่าตอบแทนกรรมการจัดสถานที่ และ      
คัดกรองผู้เข้ารับการสรรหาฯ                 
3 คน ๆ ละ 400 บาท 

1,200   1,200  1,200 

7 ค่าตอบแทนกรรมการจัดพิมพ์ข้อสอบ     
10 คน ๆ ละ 400 บาท 

4,000   4,000  4,000 

8 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจข้อสอบ, จัดทำ 
ต 2 ข, เก็บรักษาข้อสอบ และกรรมการ
กลาง 12 คน ๆ ละ 400 บาท 

4,800   4,800  4,800 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

9 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                   
10 คน ๆ ละ 25 บาท 

 250  250  250 

10 ค่าวัสดุ   5,000 5,000  5,000 
11 ค่าถ่ายเอกสาร  2,000  2,000  2,000 
 รวมกิจกรรมที่ 1 44,200 2,250 5,000 51,450  51,450 
 กิ จกรรมที่  2  การดำ เนิ น การสรรห า

พนักงานราชการ 
      

1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการรับสมัคร, 
ตรวจสอบคุณสมบัติ, การเงิน และ           
จุดคัดกรอง                                    
10 คนๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 400 = 12,000 บาท  
10 คนๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 200 =   8,000 บาท 

20,000   20,000  20,000 

2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดทำข้อสอบ       
15 คน ๆ ละ 500 บาท 

7,500   7,500  7,500 

3 ค่าตอบแทนกรรมการกำกับห้องสอบ      
10 คน ๆ ละ 400 บาท 

4,000   4,000  4,000 

4 ค่าตอบแทนกรรมการสัมภาษณ์            
12 คน ๆ ละ 300 บาท 

3,600   3,600  3,600 

5 ค่าตอบแทนกรรมการรับรายงานตัว
สัมภาษณ์ 2 คน ๆ ละ 400 บาท 

800   800  800 

6 ค่าตอบแทนกรรมการจัดสถานที่ 
และคัดกรองผู้เข้ารับการสรรหาฯ                 
3 คน ๆ ละ 400 บาท 

1,200   1,200  1,200 

7 ค่าตอบแทนกรรมการจัดพิมพ์ข้อสอบ     
10 คน ๆ ละ 400 บาท 

4,000   4,000  4,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิน้ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

8 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจข้อสอบ, จัดทำ 
ต 2 ข, เก็บรักษาข้อสอบ และกรรมการ
กลาง 12 คน ๆ ละ 400 บาท 

4,800   4,800  4,800 

9 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                 
10 คน ๆ ละ 25 บาท 

 250  250  250 

10 ค่าวัสดุ   5,000 5,000  5,000 
11 ค่าถ่ายเอกสาร  2,000  2,000  2,000 
 รวมกิจกรรมที่ 2 45,900 2,250 5,000 53,150  53,150 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,100 4,500 10,000 104,600  104600 

 

      ผู้เสนอโครงการ                    ผู้เห็นชอบโครงการ                                   
           

 
 
                 (นายธเนศพล  เจริญสุข)    (นายพยุงศักดิ์   กัญจนโรจน์) 
           ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

                        ผู้อนมุัติโครงการ       
                                                                                                                                                     
 
 
                                               (นายธีระวัฒน์   วรรณนุช) 
                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ                ประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1และผู้บริหารสถานศึกษา 
                           ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สนองกลยุทธ์ สพป. ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลและใช้เทคโนโลยี 
    ดิจิทัลในการบริหาร 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด ที่ 2 สพป.และสถานศึกษาร้อยละ 100 บริหารจัดการศึกษาด้วยความโปร่งใส  

ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลักธรรมาภิบาล 
สนองจุดเน้น สพป. จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ 
   2.นายเกษม มากชู 
   3.นางสุภาวดี  เจริญฤทธิ์ 
ผู้ติดต่อประสานงาน นางสุภาวดี  เจริญฤทธิ์  โทรศัพท ์075-572029 โทรสาร 075-291509 
งบประมาณ  132,900   บาท 
แหล่งงบประมาณ งบบริหารจัดการสำนักงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ 1  พฤศจิกายน - 30 กันยายน  2564 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 4    
           ธันวาคม 2560   

1.2  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)   
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

                     (1) เป้าหมาย  
ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุง่ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ 

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
                     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
                          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
 

1.3  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
                     (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

     - เป้าหมายที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
     - การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ เพ่ือให้บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม  

มีจริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้นำ และมีความรู้ความสามารถในการทำงานรับใช้ประเทศชาติ 
และประชาชนอย่างแท้จริง มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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            (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
       - แนวทางการพัฒนา   พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุประเภทให้มีความรู้ความสามารถ   มีทักษะคิด
วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพฒันาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะ
ใหม ่ๆ  มีทัศนะคติและกรอบความคิดในการทำงาน เพ่ือให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิด
ให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ   มีจิตบริการทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า    สามารถบูรณการการทำงาน
ร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและสุจริต ปฏิบัติงานตาม
หลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค ยืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้อง  คำนึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครอง และปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้อง     
และมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    - เป้าหมายของแผนย่อย : บุคลากรภาครัฐมียึดค่านิยมทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งเน้นและเป็นมืออาชีพ 
    - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การประชุมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     

                           1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
         1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
              แผนปฏิรูปด้านการศึกษา/ประเด็นการปฏิรูปที่ 1.3 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ตนและการศึกษา เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 
        2) ขั้นตอนการดำเนินงาน : การประชุมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
        3) กิจกรรมที่ 3 การบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ตนเองและการศึกษาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะเครือข่ายร่วมมือ 
        4) เป้าหมายกิจกรรม  
           องค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศกึษา เพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  
ตลอดชีวิตบูรณาการดำเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
  2.1 หลักการและเหตุผล 

       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าทีใ่นการบริหาร  
จดัการศึกษาสถานศึกษาภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ  ประกอบด้วย อำเภอเมือง  อำเภอปะเหลียน  อำเภอ 
นาโยง อำเภอย่านตาขาวและอำเภอหาดสำราญ  มีสถานศึกษาในสังกัด 132 โรง  การที่จะให้การบริหารงานของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  บรรลุตามนโยบาย     จำเป็นจะต้องมีการ
ประชุมสัมมนาภายในองค์กร  เพื่อทำความเข้าใจในนโยบาย แนวทาง ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ  และมีความ
ตระหนักพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การประชุมเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มี
ความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นเครื่องมือในการบริหารงานเป็นกระบวนการในการช่วยวางนโยบาย ถ่ายทอดความรู้ความ
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เข้าใจ ปรึกษาหารือ แก้ปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดในการทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ วิธีการใหม่ๆ 
เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน มีความเข้าใจและเจตคติที่ดีในการทำงาน 

 2.2 วัตถุประสงค์  
       2.2.1 ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  มีความเข้าใจเกี่ยวกับ

นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน  
       2.2.2 เพ่ือได้มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดและแนวทางการทำงานร่วมกัน   

          2.3 เป้าหมาย   
         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/ 
หน่วย , ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และผู้เกี่ยวข้อง      
จำนวน 155 คน   

    2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
       2.4.1 ผลผลิต 
                        - จัดประชุมผู้บริหารในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และ
ผู้เกีย่วข้อง จำนวน 155 คน 
       2.4.2 ผลลัพธ์ 
    - ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจ    
และก้าวทนัในนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ  สามารถนำไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปทิศทางเดียวกัน  และมเีจตคติท่ีดีในการทำงาน 

  2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
        2.5.1 ด้านปริมาณ  
         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, 
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 155 คน 
        2.5.2 เชิงคุณภาพ 
      ร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุมได้รับความรู้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
                  2.5.3 การประเมินผล 

                ตัวชี้วัดความสำเร็จ :  ร้อยละของผู้เข้าประชุม ที่ได้รับความรู้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได ้
                        เครื่องมือที่ใช้      :  แบบสอบถาม 

 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการ
ทำงานทั้งระบบ  และขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 

 2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
       สถานศึกษาและนักเรียนในสังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1  พฤศจิกายน - 30 กันยายน  2564 
       สถานที่ดำเนินการโครงการ    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1,   
                                                     โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง 
 



แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564          134 

 
 

 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  132,900  บาท 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1.ประชุมสัมมนาผู้บริหาร  
   สพป.และผู้บริหาร 
   สถานศึกษาในสังกัด 
 

   28,000    28,000 38,450 38,450 132,900 

    
 2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
 

ที ่

 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  
เงินนอก

งบประมาณ 

 
 

รวมทั้งสิ้น  
ตอบ
แทน 

 
ใช้สอย 

 
วัสดุ 

 
รวม 

1. กิจกรรมที่ 1 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
12 มือ้ ๆ ละ 25 บาท จำนวน 
155 คน 
-ค่าอาหารกลางวัน 6 มื้อๆละ 
80 บาท จำนวน 155 คน 
-ค่าถ่ายเอกสาร 

  
46,500 

 
 

74,400 
 

12,000 

    
46,500 

 
 

74,400 
 

12,000 
 รวมทั้งสิน้  132,900 

 
  132,900 

                    

                    ผู้เสนอโครงการ                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

       
               (นางสุภาวดี  เจรญิฤทธิ์)           (นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์)                     
           นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

       
                             ผู้อนุมัติโครงการ 
         
                                                 
                         
                                                    (นายธีระวัฒน์  วรรณนุช)                                   
                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ                ประชมุผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เพื่อพัฒนาองค์กร 
                           ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สนองกลยุทธ์ สพป. ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี 
    ดิจิทัลในการบริหาร 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด ที่ 2 สพป.และสถานศึกษาร้อยละ 100  บริหารจัดการศึกษาด้วยความโปร่งใส         

ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลักธรรมาภิบาล 
สนองจุดเน้น สพป. จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ 
   2.นายเกษม มากชู 
   3.นางสาวศศิธร  แก้วดำ 
   4.นางสาวชนัญชิดา ศรีสุข 
ผู้ติดต่อประสานงาน นางสาวศศิธร  แก้วดำ  โทรศัพท์ 075-572029  โทรสาร 075-291509 
งบประมาณ  30,000   บาท 
แหล่งงบประมาณ งบบริหารจัดการสำนักงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน  2564 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 4    
           ธันวาคม 2560   

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)   
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

                     (1) เป้าหมาย  
ภาครฐัมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุง่ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ 

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
                     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
                          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
                     (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

     - เป้าหมายที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
     - การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ เพ่ือให้บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม  

มีจริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้นำ และมีความรู้ความสามารถในการทำงานรับใช้ประเทศชาติ 
และประชาชนอย่างแท้จริง มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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            (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
       - แนวทางการพัฒนา   พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุประเภทให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ      
คิดวิเคราะห์ และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มี
สมรรถนะใหม ่ๆ  มีทัศนะคติและกรอบความคิดในการทำงานเพื่อใหบ้ริการประชาชน และอำนวยความสะดวก
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ    มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ
บูรณการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและ
สุจริต   ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค   ยืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้อง 
คำนึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐทีก่ล้ายืนหยัด
ในการกระทำที่ถูกต้อง และมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    - เป้าหมายของแผนย่อย : บุคลากรภาครัฐ ยึดค่านิยมทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งเน้นและเป็นมืออาชีพ 
    - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การประชุมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
         1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
              แผนปฏิรูปด้านการศึกษา/ประเด็นการปฏิรูปที่ 1.3 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ตนและการศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 
        2) ขั้นตอนการดำเนินงาน : การประชุมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
        3) กิจกรรมที่ 3 การบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ตนเองและการศึกษาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะเครือข่ายร่วมมือ 
        4) เป้าหมายกิจกรรม  
           องค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตบูรณาการดำเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
  2.1 หลักการและเหตุผล 

       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัด
การศึกษาสถานศึกษาภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ  ประกอบด้วย อำเภอเมือง  อำเภอปะเหลียน  อำเภอ 
นาโยง อำเภอย่านตาขาว และอำเภอหาดสำราญ มีสถานศึกษาในสังกัด 132 โรง และผู้เกี่ยวข้อง (สังกัด ต.ช.ด. 2 โรง 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ดังนั้นการที่จะให้การบริหารงานและการจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย จึงจำเป็นจะต้องมี
การประชุมภายในองค์กร  เพื่อทำความเข้าใจในนโยบาย แนวทาง ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ  และมีความตระหนัก
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
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การประชุมเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการบริหารองค์กรในยุคปัจจุบัน เป็นกระบวนการใน
การช่วยวางนโยบาย ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ปรึกษาหารือ แก้ปัญหา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดในการทำงาน
ร่วมกัน ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน และทำให้เกิดทัศนคติใหม่ ๆ ในการ
ดำเนินงาน เพ่ือให้การดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้การบริหารและการจัด
การศึกษาบรรลุตามนโยบาย เป้าหมายผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บุคลากรและลูกจ้าง มีความรู้ ความ
เข้าใจในนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมีความตระหนักพร้อมที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มเวลา 
เต็มความสามารถ เพ่ือให้งานในหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.2 วัตถุประสงค์  
       2.2.1 ผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด มีความรู้ มีความเข้าใจ

เกี่ยวกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  ระเบียบ  กฎหมาย  และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  
       2.2.2 สพป.ตรัง เขต 1 และสถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารและประสานงาน  สร้างความ

เข้าใจภายในองค์กร  

          2.3 เป้าหมาย 

 2.3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
         - ประชุมรอง ผอ. สพป.ตรัง เขต 1 , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 22 คน จำนวน 
19 ครั้ง 
 - ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ตรัง เขต 1 จำนวน 73 คน  จำนวน 2 ครั้ง 

 2.3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
 - ผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 ไดร้ับความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายของ
รัฐบาล และ สพฐ. สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร/ลูกจ้าง สพป.ตรัง เขต 1 นำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้ตามนโยบายและทิศทางเดียวกัน 

    2.4 ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนีตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
       2.4.1 ผลผลิต 
                        2.4.1.1  จดัประชุมรอง ผอ. สพป.ตรัง เขต 1 , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน        
                                       22 คน 
         2.4.1.2  ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ตรัง เขต 1 จำนวน 73 คน  
       2.4.2 ผลลัพธ ์
    - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร/ลูกจ้าง สพป.ตรัง เขต 1  มีความรู้ความ
เข้าใจ และก้าวทันในนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ  สามารถนำไปใช้  
ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปทิศทางเดียวกัน  และมีเจตคติที่ดีในการทำงาน 

 2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
        2.5.1 ด้านปริมาณ  
         - รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 22 คน 
       - ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ตรัง เขต 1 จำนวน 73 คน 
 
 



แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564          138 

 
 

       2.5.2 เชิงคุณภาพ 
      ร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุมได้รับความรู้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
               

                               2.5.3 การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละของผู้เขา้ประชุม ที่ได้รับความรู้
นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได ้ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
2.6 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

       - ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา นำความรู้ที่ได้รับไปจัดระบบความคิดสู่การทำงาน  
เป็นระบบและได้พัฒนาขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
       - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร/ลูกจ้าง สพป.ตรัง เขต 1  นำความรูท้ี่ได้รับไป
จัดระบบความคดิสู่การทำงานเป็นระบบ และขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร/ลูกจ้าง สพป.ตรัง เขต 1   
 2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
       สถานที่ดำเนินการโครงการ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  30,000  บาท 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1.ประชุมผู้บริหารและ
บุคลากรในสังกัดเพ่ือ
พัฒนาองค์กร  

   5,000    5,000 10,000 10,000 30,000 

                 

                 2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงิน 

นอก
งบประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 
1 

กิจกรรมที่ 1 
รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 
และผู้เกีย่วข้อง จำนวน 19 
ครั้ง  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
19 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 
จำนวน 22 คน 

  
 
 
 
 

10,450 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10,450 

  
 
 
 
 

10,450 

 รวมกิจกรรมที่ 1  10,450  10,450  10,450 
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ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงิน 
นอก

งบประมาณ 

รวม
ทัง้สิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 
2 

กิจกรรมที่ 2 
ประชุมขา้ราชการและ
ลูกจ้าง สพป.ตรัง เขต 1 
จำนวน 2 ครั้ง 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 4 มื้อ ๆ ละ 25 
บาท จำนวน 73 คน 
-ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ ๆ 
80 บาท  
-ค่าถ่ายเอกสาร 

  
 
 
 

7,300 
 
 

11,680 
 

570 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7,300 
 
 

11,680 
 

570 

  
 
 
 

7,300 
 
 

11,680 
 

570 
 รวมกิจกรรมที่ 2  19,550  19,550  19,550 
3 สรุปรายงานผลและ

ประเมินผล 
 -  -  - 

 รวมทั้งส้ิน  30,000  30,000  30,000 

                    

                    ผู้เสนอโครงการ          ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
     
               (นางสาวศศิธร แก้วดำ)             (นางจุรีรัตน์  คีรรีัตน์)                     
 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

       
                             ผู้อนุมัตโิครงการ 
         
                                                 
                        
                                                    (นายธีระวัฒน์  วรรณนุช)                                   
                           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน 
 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป. ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 
    การจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด  ที่ 2 สพป.และสถานศึกษา ร้อยละ 100 บริหารจัดการศึกษาด้วยความโปร่งใส 
                               ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลักธรรมาภิบาล 
สนองจุดเน้น สพป.  ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสรัญญา  โยธี และ น.ส.สพุรรษา บุญเฉย 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
งบประมาณ           11,520  บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน  2563 – สิงหาคม  2564   

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  
  4 ธันวาคม 2560  
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ผู้รับผิดชอบทางการเงิน บัญชี ของสถานศึกษา

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษา 

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
• แนวทางการพัฒนา ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้น

การสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน 
รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังระบบที่เหมาะสม 

• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   ช่วยเหลือสถานศึกษาให้บริหาร
จัดการเงินงบประมาณได้อย่างถูกต้อง 
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1.3 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิม
ความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

2) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 จัดทำแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ 
2.2  จัดทำเครื่องมือตรวจสอบ 
2.3  แจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบ 
2.4  ดำเนินการตรวจสอบ 
2.5  รายงานผลการตรวจสอบ 

3) กิจกรรม  
3.1  ตรวจสอบด้านการเงิน  บัญชี จำนวน 27 โรงเรียน 
3.2  ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ  พ.ศ.2560  จำนวน 10 โรง 
3.3  ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจาก อปท. จำนวน 10 โรงเรียน 
3.4  ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจน

จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จำนวน  5  โรงเรียน  
3.5  ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคตามมติ ครม. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง 
4) เป้าหมายกิจกรรม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 และสถานศึกษาใน

สังกัดได้รับการตรวจสอบภายใน  
 

1.4 แผนระดับท่ี 3  ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

2.1 หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และการแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 
มาตรา 62 กำหนดให้จัดระบบการตรวจสอบติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการ
จัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงาน
ภายในประกอบกับการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ทุกส่วนราชการต้องจัดให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) และบริการให้คำปรึกษา (Consulting 
Services) อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือช่วยให้หน่วยรับตรวจ คือ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
และสถานศึกษา มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเป็นเครื่องมือ
ของผู้บริหารในการสอบทานการปฏิบัติงานว่า ประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะช่วยส่งสัญญาณเตือนภัยให้เห็น
ถึงความเสี่ยงของหน่วยงาน     
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2.2  วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน 

การบัญชี 
2.2.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด 
2.2.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ  

กฎหมาย 
2.2.4 เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับ 

ตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
2.2.5 เพ่ือให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถ 

ตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 ได้รับการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินค่า 

สาธารณูปโภคตามมติ ครม. และการสอบทานการควบคุมภายใน ปีละ 1 ครั้ง  
2.3.2 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน  32 โรงเรยีน  ได้รับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน  

บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง  และการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
2.3.3  ฝ่ายบริหารรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง 

ทันเหตุการณ์    

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 ได้รับการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินค่า 

สาธารณูปโภคตามมติ ครม. และการสอบทานการควบคุมภายใน ปีละ 1 ครั้ง 
                               2) สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 32 โรงเรียน ได้รับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณการเงิน  
บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
         2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 และสถานศึกษา จำนวน 32 โรง   
มีการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

 2) ฝ่ายบริหารได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและสามารถพิจารณา 
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

 

                        2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
2.5.1 เชิงปริมาณ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 และสถานศึกษาจำนวน 32 โรง  
ได้รับการตรวจสอบภายในร้อยละ 100 
  2.5.2 เชิงคุณภาพ 

 1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 และสถานศึกษา จำนวน      
32 โรง มีการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ    
เหมาะสม 
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         2) ฝ่ายบริหารได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและสามารถพิจารณา 
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 
  2.5.3 การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

      1. สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 
และสถานศึกษาจำนวน 32 โรง 
ได้รับการตรวจสอบภายในร้อยละ 
100 

      2. สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
และสถานศึกษา จำนวน 32 โรง  
มีการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน มี
ระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม 

     3.ฝ่ายบริหารได้รับทราบ
ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานและสามารถพิจารณา
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

- ตรวจสอบเอกสาร 
- การสอบทาน  
- การวิเคราะห ์
- การสังเกต 
- การสอบถาม 
 

 -แบบตรวจสอบ 

    
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 2.6.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ  
มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม ไม่เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ 
 2.6.2 ผู้บริหารได้รับทราบข้อเท็จจริงและปัญหาการปฏิบัติงาน  และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์  

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 ครู ผู้บริหาร 
  2.7.2 นักเรียน 

2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 
         สถานที่ดำเนินโครงการ     โรงเรียนในสังกัด จำนวน 32 โรง 

2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
         วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  11,520 บาท 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รวม ไตรมาสที่
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่
3/2564 

ไตรมาสที่
4/2564 

ค่าเบี้ยเลี้ยง  5,760 5,760  11,520 

รวม  5,760 5,760  11,520 

        
2.10 รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

 

ที ่

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 

รวมทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ตรวจสอบด้านการเงิน  
บัญชีและพัสดุ ของ
สถานศึกษา จำนวน     
32 โรงเรียน 

 11,520  11,520  11,520 

รวมทั้งสิ้น  11,520  11,520  11,520 

 
 

                                              
 

                                                    (ลงชื่อ)                             ผู้เสนอโครงการ 
                                                               (นางสรัญญา  โยธี) 
                                                นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ 
 
                                                    

                                                

                                  (ลงชื่อ)                              ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            (นายธีระวัฒน์  วรรณนุช) 
                                      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  1 
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โครงการ “พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น)” 
 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป. ที่  6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลและ 
                               ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการบริหาร 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด - 
สนองจุดเน้น สพป. ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      1. นายพยุงศักดิ์ กัญจน์โรจน์ 
   2. นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ    
                      3. นายณณฐกร พิริยาภรณ์ 
ผู้ติดต่อประสานงาน นายณณฐกร พิริยาภรณ์ 
   โทรศัพท์ 0839675056  E-mail : piriyapon1978@gmail.com 
งบประมาณ  60,000 บาท  
แหล่งงบประมาณ งบบริหารจัดการสำนักงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564     

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกบัแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
       ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
       ประเด็น 
      3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
   3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

                             เป้าหมาย  
                             ๑. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และ

ชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สร้างความตระหนัก ถึงความสำคัญของการ
พัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนา
ระดับพ้ืนที่ที่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการดำเนินงาน
ส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนาทักษะ
นอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแก่
ครอบครวัทุกลักษณะ 
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 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ยกระดับคณุภาพของการจัดการศึกษา 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
                                        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง   เขต 1  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่
รับผิดชอบการจัดการศึกษา และต้องดำเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนการ
แก้ปัญหา และพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด  รวมทัง้การจัดการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ภายใต้ระบบการ
ประกันคุณภาพที่มีข้อจำกดั  ด้านทรัพยากรบริหาร    โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง องค์คณะบุคคล 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ( ก.ต.ป.น.) มีหน้าที่บทบาทหน้าที่ ทำงานร่วมกับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ     
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาและ
เตรียมการรบัการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
              
              1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
  1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

 1.4 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 
  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21     
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 
                     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นหน่วยงานหนึ่ งที่ รับผิดชอบการ            
จัดการศึกษา และต้องดำเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ปัญหา และ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนด รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้
บรรลุจุดมุ่งหมายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ภายใต้ระบบการประกันคุณภาพที่มี
ข้อจำกัดด้านทรัพยากร  บริหารโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง องค์คณะบุคคล คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ( ก.ต.ป.น.)  มีหน้าที่บทบาทหน้าที่ ทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาและเตรียมการรับการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้การดำเนินงานจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายตาม
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จึงได้
จัดทำโครงการเสริมสร้างภารกิจการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงการนิเทศการศึกษาที่เน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพส่งผลต่อคณุภาพนักเรียน 
และการพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 
          2.2 วัตถุประสงค์ 

     2.2.1  เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   และนำเสนอแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาตรัง เขต1 

     2.2.2 เพ่ือวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 

           2.3 เป้าหมาย 
     2.3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ     
             2.3.1.1 จดัประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศกึษาและ

คณะทำงาน จำนวน 15 คน 
     2.3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
             2.3.2.1 สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
             2.3.2.2 สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการติดตามตรวจสอบประเมนิผลและนิเทศการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่องและเปน็ระบบ 
 

             2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
     2.4.1 ผลผลิต (Output) 
          จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และคณะทำงาน

จำนวน 15 คน       
     2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
           เป้าหมายเชิงคุณภาพ     
          -  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 

และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ    
          - สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เป็นระบบ 
          - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา  และสามารถ

นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

      2.5.1 เชิงปริมาณ 
         -รอ้ยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา      
นำผลการนิเทศมาใช้ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
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              2.5.2 เชิงคุณภาพ 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
- สถานศกึษาในสังกัด ได้รับการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

และเป็นระบบ 
- ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  

              2.5.3 การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

-รอ้ยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา นำผลการ
นิเทศมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

สอบถาม 

สัมภาษณ์ 

นิเทศ  ติดตาม 

 

- แบบสอบถาม  

- แบบบันทึก 
  การสัมภาษณ์ 

- แบบบันทึกการนิเทศ 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.6.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.6.2 สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

และเป็นระบบ 
2.6.3 ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 2.7 กลุ่มเป้าหมายผูไ้ด้รับผลประโยชน ์
  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  โรงเรียนในสังกดัสพป.ตรัง เขต 1 จำนวน               
132 โรงเรยีน 

 2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564  
 
                 สถานที่ดำเนนิโครงการ - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1/ โรงเรยีนในสังกัดสำนักงาน 
                                                    เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1    
              
                         2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่ายเงินงบประมาณ 
         วงเงนิงบประมาณที่ดำเนินการ  60,000  บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 
จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 

รวม 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 
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 2.10 รายละเอยีดการใช้จ่ายงบประมาณ   (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา ก.ต.ป.น. 
1.1 ค่าตอบแทน 
-ประธานกรรมการ (1x1,250 x 4 ครั้ง) 
-คณะกรรมการ (8 x 1,000 x 4 ครั้ง ) 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(15 คนๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ x 4 ครั้ง ) 
1.3 ค่าอาหารกลางวัน 
(15 คน ๆ ละ 80 บาท x 4 ครั้ง ) 
1.4 จัดทำเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 

 5,000 
32,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

3,000 
 

4,800 
 

15,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

5,000 
32,000 
3,000 

 
4,800 

 
15,200 

  
 
 
 

5,000 
32,000 
3,000 

 
4,800 

 
15,200 

 รวมทั้งสิ้น 37,000 23,000  60,000  60,000 

     

    ผู้เสนอโครงการ                  ผู้เห็นชอบโครงการ                                   
           

            
                (นายณณฐกร พิริยาภรณ์)                               (นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์) 
                     ศึกษานิเทศก์                  รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
 
                            ผู้อนุมัติโครงการ       
                                                                                                                                                     
                                            

 
                                                    (นายธีระวัฒน์  วรรณนุช) 
                               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
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โครงการ                   การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาบุคลากรการใช้ 
                              เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ปีการศึกษา 2564 

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองกลยุทธ์ สพป. ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและ 

ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการบริหาร 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด       ที่ 5 สพป. และสถานศึกษา ร้อยละ 100 นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  

(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 
สนองจุดเน้น สพป. ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      1. นายระนิต  ณ พัทลุง 
             2. นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์ 
            3. นางสาวศิริวรรณ  ยิวสิว 

          4. นายธีรวัฒน์  เอ้งฉ้วน 
ผู้ติดต่อประสานงาน นางสาวศิริวรรณ  ยิวสิว 
   โทรศัพท์ 063-5393566  E-mail : siriwan.trg@gmail.com 
งบประมาณ  87,260 บาท  
แหล่งงบประมาณ งบบริหารจัดการสำนักงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม  -  กันยายน  2564 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที ่4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนเก่ง  คนดี มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

    3.1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน  มีทักษะที่จำเป็น   
ของโลกศตวรรษที่  21  สามารถในการแก้ปัญหา  ปรับตัว  สื่อสาร  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

    3.2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ 
พหุปัญญาดีขึ้น 
 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที ่1)  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษ  
                                                     ที ่21  
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่  21 โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้

ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ     ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา    ที่มุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะ สหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการ  
ตั้งคำถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์  
และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์
และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถ
กำกับการเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ทีผู่้เรียน
สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้การสร้างรายได้หลายช่องทาง  รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ
และทักษะชีวีต   

                          (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
                                    1) การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 

• แนวทางการพัฒนา  
                                     1)  ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 
                                     แนวทางย่อย ที่ (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทกุระดับการศึกษา     
รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะสำหรับศตวรรษที่  21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีสอน โดยใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทกัษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี  21 ควรมีลักษณะทีม่ีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์  การเชื่อมต่อและมสี่วนร่วม 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
                                      คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่  21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
   เป้าหมายรวม 
   1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

 1.4 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 
  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21     
 

ส่วนที ่ 2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

 
           ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดมีบทบาทสำคัญ

อย่างยิ่งในการรับผิดชอบภารกิจในการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจในการดำเนินการในระดับต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการกำหนดนโยบายทางการศึกษา ต้องตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล
สารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความละเอียด ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความต้องการ มีความทันสมัยและทันต่อเวลา จาก
ความจำเป็นดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จึงต้องพัฒนาบุคลากรเพ่ือบริหารจัดการ
ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา และพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศหรือ Big Data ของ
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ในปีการศึกษา 2564  ซึ่งมีระบบที่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

1. การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หรือ DMC เพ่ือการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียน 
2. ระบบ B - Obec (ระบบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  ซึ่งจะส่งผลต่อการพิจารณาคำของบประมาณ  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
3. ระบบ EMIS (ระบบบริหารสถานศึกษา) ซ่ึง จะประกอบไปด้วยข้อมูลหลายส่วน ดังนี้  

ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ ข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ต และระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  
4. ระบบนักเรียนยากจน CCT  การขอทุนสำหรับนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษในสถานศึกษา 
5. ระบบเว็บไซต์ของสถานศึกษาและระบบเว็บไซต์การบริการขอ้มูลสารสนเทศ (Big Data) 
6. ระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Amss++)  
7. การพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่ฯ เรื่องการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   จึงได้จัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร และข้อมูล Big Data ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  ปีการศึกษา 2564 เพ่ือ
ดำเนินการให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
           2.2 วัตถุประสงค์ 

  2.2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทุกโรงเรียน 
   2.2.2 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ Big Data สำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ให้มีข้อมลูทีเ่ป็นปัจจุบัน มีข้อมูลสารสนเทศครบทั้ง 4 ด้าน  

  2.2.3 เพ่ือนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและ
ตัดสินใจทั้งระบบ 
   2.2.4 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีความรู้ด้านการ
สร้างสื่อดิจิตัลเพ่ือการเรียนการสอนและเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

 
  2.3  เป้าหมาย 
        2.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้แกธุ่รการสถานศึกษา โรงละ 1 คน รวมจำนวน 

132 คน ๆ ละ 1 วัน 
        2.3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ Big Data แก่คณะทำงาน จำนวน 15 

คน ๆ ละ 5 วัน      
        2.3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบ Smart Area เรื่องการขอใช้รถและการขอใช้ห้องประชุม

อิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรภายในสำนักงานเขต กลุม่ละ 2 คน ๆ ละ 1 วัน 
  2.3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบ Smart Area เรื่องการบริหารแผนงานและงบประมาณแก่

บุคลากรภายในสำนักงานเขตฯ จำนวน 17 คน ๆ ละ 1 วัน 
  2.3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสื่อสารบนเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต แก่บุคลากรภายสำนักงาน 

(การใช้ Google App และโปรแกรมการประชุมทางไกล และการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น) จำนวน  
กลุ่ม ๆ ละ 3 คน ๆ ละ 2 วัน 

  2.3.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างคลิปวิดิโอสื่อการสอนหรือสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
และโปรแกรมตกแต่งภาพด้วย Photoshop แก่บุคลากรเขตพ้ืนที่ฯ และสถานศึกษา จำนวน 50 คน คนละ 2 วัน 
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2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
      2.4.1 ผลผลิต (Output) 
             1)  บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา สามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับ

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ  
                       2)  บุคลากรมีความสามารถในการดำเนินการจัดการขอ้มูลในระบบ Big Data  

             3)  บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่มีความสามารถใช้โปรแกรมการจองห้องประชุมออนไลน์  
จองรถยนต์ประจำสำนักงานทางออนไลน์ และการบริหารงบประมาณออไลน์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
                      4)  บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีความสามารถใช้งาน
โปรแกรมการสร้างคลิปวิดิโอหรือการสร้างสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
     2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

                       1)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีระบบ Big Data เพ่ือให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
แก่ผู้สนใจและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
                        2)  บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 
                       3)  สำนักงานเขตพ้ืนที่มีโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์บริหารการใช้ห้องประชุมออนไลน์ การใช้รถยนต์
ประจำสำนักงานทางออนไลน์ และการบริหารงบประมาณออนไลน์  เพ่ือให้มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและการ
รายงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 
                       4)  บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 สามารถสร้างคลิปวิดิโอ
หรือสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเทียบเท่ามืออาชีพ 

 
2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

      2.5.1  เชิงปริมาณ 
      1)  ร้อยละ 100 บุคลากรตามเป้าหมายของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
           2)  ร้อยละ 100 บุคลากรตามเป้าหมายในเขตพ้ืนที่ สามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ             
                         3)  ร้อยละ 100 บุคลากรตามเป้าหมายของสำนักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสร้างสื่อดิจิทัลเพ่ือการ
เรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์ 
       2.5.2 เชิงคุณภาพ 
      1)  ร้อยละ 100 บุคลากรตามเป้าหมายของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ดำเนินการเรื่องข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ในระดับดี 
                         2)  ร้อยละ 80  ของบุคลากรสามารถใช้งานโปรแกรมระบบต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ไดใ้นระดับด ี
      3)  ร้อยละ 80 บุคลากรตามเป้าหมายของสำนักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สามารถสร้างสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์ ใน
ระดับดี 
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                2.5.3 การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

1. ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาใน
สังกัด ดำเนินการเรื่องข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของบุคลากรสามารถใช้งาน
โปรแกรมระบบต่าง ๆ ของสำนักงาน    
เขตพ้ืนทีฯ่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละของบุคลากรตามเป้าหมายของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกดั 
สามารถสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการ
สอนและการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 - การประเมิน 
 - การนิเทศ กำกบั ติดตามการ
ดำเนินงาน 

 - แบบประเมิน 

2.6  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
                1) สถานศกึษาในสังกัดทุกโรง ดำเนินการเรื่องข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
                 2) บุคลากรสามารถใช้งานโปรแกรมระบบต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพ้ืนทีฯ่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3) บุคลากรตามเป้าหมายของสำนักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกัด สามารถสร้างสื่อ          
ดิจิทัล เพ่ือการเรียนการสอนและการประชาสัมพนัธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

                         2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
       -  บุคลากรในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ทุกคน 
       -  บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ทุกคน 
  

                           2.8  ระยะเวลาดำเนนิโครงการ  มกราคม  –  กันยายน  2564 
        สถานที่ดำเนนิโครงการ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
  

2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงนิงบประมาณ 
          วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  87,260  บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมท่ี 1 
อบรมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา
จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 

  39,100  39,100 

กิจกรรมที่ 2 
อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูลระบบ  
Big Data ให้เป็นปัจจุบัน ปีการศึกษา 2564 

  11,250  11,250 

กิจกรรมที่ 3 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรการใช้

 2,600   2,600 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที ่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

ระบบ Smart Area เรื่องการใช้รถยนต์และ
การใช้ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน
เขตพ้ืนทีฯ่ 
กิจกรรมที ่4 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรการใช้
ระบบ Smart Area เรื่องการบริหารแผนงาน
และงบประมาณอิเล็กทอรน์ิกส์ของสำนักงาน
เขตพ้ืนทีฯ่ 

 5,810   5,810 

กิจกรรมที ่5 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเรื่องการ
บริหารระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
และการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่
บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่ฯ 

 7,800   7,800 

กิจกรรมที่ 6 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรตาม
เป้าหมายของสำนักงานเขตพ้ืนที่และ
สถานศึกษาในสังกัด สร้างสื่อดิจิทัลเพ่ือการ
เรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์ด้วย
คอมพิวเตอร์ 

   20,700 20,700 

รวม  16,210 50,350 20,700 87,260 
 
2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบ 

ประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 พัฒนาบุคลากรสถานศึกษาจัดทำระบบ

ข้อมลูสารสนเทศสถานศึกษา  
ปีการศกึษา 2564 
1) อบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน  

15 คน 1 วัน (15*130*1) 
2) อบรมเชิงปฏิบัติการโรงละ 1 คน 

รุ่นที ่1 จำนวน 70 คน 2 วัน  
วันแรก 130 บาท วันที่สอง 105บาท 
(70*235) 
รุ่นที ่2 จำนวน 70 คน 2 วัน  
วันแรก 130 บาท วันที่สอง 105บาท 
(70*235) 

3) ค่าวิทยากร 1 คน 2 วัน (1*300*10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 

1,800 
 
 

18,200 
 
 

14,700 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

39,100 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบ 

ประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
4) ค่าจัดพิมพ์ไวนิลข้อมูล 2 แผ่น 1,400 

 รวมกิจกรรมที่ 1 3,000 36,100 - - - 39,100 
2 กิจกรรมที่ 2 

อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงข้อมลู
ระบบ Big Data ปีการศึกษา 2564 
1) อบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน  

15 คน 5 วัน (15*120*5) 
2) อัดสำเนาเข้าเล่ม15เล่มๆละ150บาท 

  
 
 

9,000 
 

2,250 

 
 
 
 
 
 

  11,250 

 รวมกิจกรรมที่ 2 - 11,250 - - - 11,250 
3 กิจกรรมที่ 3 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรการ
ใช้ระบบ Smart Area เรื่องการใช้
รถยนต์และการใช้ห้องประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ฯ 
20 คน 1 วัน (20*130*5) 

  
 
 
 

2,600 

 
 
 
 
 

  2,600 

 รวมกิจกรรมที่ 3 - 2,600 - - - 2,600 
4 กิจกรรมที่ 4 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรการ
ใช้ระบบ Smart Area เรื่องการบริหาร
แผนงานและงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์
ของสำนักงานเขตพ้ืนทีฯ่  
1) อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรที่

เกีย่วข้อง จำนวน 17 คน 1 วัน  
(15*130*1) 

2) ค่าวิทยากร  (600*6*1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 

2,210 

 
 
 
 
 
 
 

  5,810 

 รวมกิจกรรมที่ 4 3,600 2,210 - - - 5,810 
5 กิจกรรมที ่5 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเรือ่ง
การบริหารระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต
เบื้องต้นและการสื่อสารบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตแก่บุคลากรในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่ฯ  จำนวน 30 คน 2 วัน  
(30*130*2) 

  
 
 
 
 
 

7,800 

 
 
 
 
 
 
 

  7,800 

 รวมกิจกรรมที่ 5 - 7,800 - - - 7,800 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบ 

ประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
6 กิจกรรมที่ 6 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 
สร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน
และการประชาสัมพนัธ์ 
1) อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร จำนวน 

50 คน 2 วัน (50*130*2) 
2) ค่าวิทยากร  (600*6*2) 
3) ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 
 

13,000 

 
 
 
 
 
 
 

500 

  20,700 

 รวมกิจกรรมที่ 6 7,200 13,000 500 - - 20,700 
 รวมทั้งส้ิน 13,800 72,960 500 - - 87,260 

  

  ผู้เสนอโครงการ              ผู้เห็นชอบโครงการ            

                                   
              
             (นางสาวศิรวิรรณ  ยิวสิว)                                       (นายระนิต  ณ พัทลุง) 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1      
 
 
                       ผู้อนุมัติโครงการ  
      
                                                                                                                                                     
                                            
                                                (นายธีระวัฒน์  วรรณนุช) 
                         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ                 “ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลัง/ย้ายข้าราชการ/พิจารณาความดีความชอบ       
                             และการคัดเลือกเข้ารับรางวัลต่าง ๆ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา” 
 
แผนงาน           พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.       ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล 
                              และใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการบริหาร 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด      ที่ 2 สพป.และสถานศึกษา ร้อยละ 100 บริหารจัดการศึกษาด้วยความโปร่งใส 
                              ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลักธรรมาภิบาล 
สนองจุดเน้น สพป.       ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1. นายธเนศพล  เจริญสุข   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  

                    2. นางจิรา  ทองสุข  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
           3. นางระพีพรรณ  ชูยัง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
           4. นางระเบียบ  เซ่งเซี่ยง   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
  5. นางบุญชาติ  เนียมชู     นกัทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
  6. นางศรีรัตน์  อนุรักษ์     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

ผู้ติดต่อประสานงาน นางระเบียบ  เซ่งเซี่ยง   นักทรพัยากรบุคคลชำนาญการ                   
                               โทรศัพท์ 075572031   โทรสาร 075291509    
งบประมาณ  10,000  บาท   
แหล่งงบประมาณ  งบบริหารจัดการสำนักงาน  
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564 
   
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตรช์าติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
                    ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดหลักคุณธรรม 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี คนเก่ง ยึดหลัก 
                    คุณธรรม จรยิธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ   

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดบัท่ี 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย  ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม 
                               เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

       มุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มคีวามทันสมัย  มีสมรรถนะสูง 
ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน ด้วยหลักการ “ภาครัฐของประชาชน      
เพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” 

                              (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
                                   แนวทางการพัฒนา  

      เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐ ให้เป็นไปตามระบบ 
คุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มี 
คุณธรรม  จริยธรรม  และจิตสำนึกสาธารณะ     มีระบบบริหารจัดการและพัฒนา 
บุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ 
มีการประเมินผลและเลื่อนระดับตำแหน่งตามผลสัมฤทธิ์ของงาน    และพฤติกรรม 
ในการปฏิบัติงาน  สร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรตามความรู้ ความสามารถและ 
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน และสร้างกลไกใหส้ามารถโยกย้าย และหมุนเวียนได้อย่าง 
คล่องตัว เพ่ือประโยชน์ของภาครัฐ  

• เป้าหมายของแผนย่อย    
                                     สร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

      บุคลากรภาครัฐมีความรู้ ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการ 
ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง   

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
                        แผนปฏิรปูด้านการศึกษา/ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต 
                        คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู/อาจารย์ 

   

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    และสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ ์    

แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลัง  การย้ายข้าราชการ การพิจารณาความ
ดีความชอบ และการคัดเลือกเข้ารับรางวัลต่าง ๆ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่
และโรงเรียนดำเนินการ เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการจำเป็น ขาดแคลน เกิดประสิทธิภาพของการ
บริหารงานบุคคล ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  
             เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   บริสุทธิ์   ยุติธรรม   เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ  และเป็นไปตามหลักเกณฑ ์แนวปฏิบัติที่ ก.ค.ศ.     และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด สามารถดำเนินงานได้ทันตามกำหนดเวลา เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึน้   
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          2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือพิจารณา กลั่นกรอง  ในส่วนของการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยบริสุทธิ์ ยุติธรรม 

ความเสมอภาค แก้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการ จำเป็นของสถานศึกษา และเป็นขวัญกำลังใจในการ
ปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.2.2 เพ่ือให้การดำเนินงานการบริหารงานบุคคล เป็นไปตามหลักเกณฑ ์แนวปฏิบัติและทันตาม
เวลาที่กำหนด 

      2.3  เป้าหมาย    
        2.3.1 จัดประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่งครู จำนวน 10 คน จำนวน 8 ครัง้ 
                   2.3.2  จัดประชุมคณะกรรมการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารและ   
สายงานการสอน จำนวน 10 คน จำนวน 3 ครัง้ 
                 2.3.3 จัดประชุมพิจารณาความดีความชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน      
10 คน  จำนวน 5 ครัง้  
     2.3.4 จัดประชุมการคัดเลือกเข้ารับรางวัลต่าง ๆ   ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา  จำนวน 10 คน  จำนวน 3 ครั้ง  
          2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   -จัดประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลัง/ย้ายข้าราชการ/พิจารณาความดีความชอบ 

และการคัดเลือกเข้ารับรางวัลต่าง ๆ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 คน 19 ครั้ง  

          2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
            -เอกสารรายงานการประชุม ถูกต้อง สมบูรณ์ทันตามกำหนดเวลาทุกครั้ง และร้อยละ      
90 ของการบริหารงานบุคคลตรงตามความต้องการของสถานศึกษา 

    2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 
               -คณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลัง/ย้ายข้าราชการ/พิจารณาความดีความชอบ และการ 

คัดเลือกเข้ารับรางวัลต่าง ๆ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 คน 

                    2.5.2 เชิงคุณภาพ 
                     -ร้อยละ100 ของการดำเนินงานบริหารงานบุคคล เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ และทัน     
ตามเวลาที่กำหนด 

  2.5.3 การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครือ่งมือที่ใช้ 

ร้อยละของการดำเนินงานบริหาร   
งานบุคคล เป็นไปตามหลักเกณฑ์   
แนวปฏิบัติ และทันตามเวลาที่กำหนด 

 

 - การประเมิน 
 

 - แบบประเมิน 
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              2.6 ผลที่คาดวา่จะได้รับ   
 สถานศึกษาได้รับการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ   
ที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
  

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์                      
                    ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู  

  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ    1  ตุลาคม  2563  -  30  กันยายน  2564 

                  สถานที่ดำเนินโครงการ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 10,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. จดัประชุมคณะกรรมการเกลี่ย
อัตรากำลังข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครู  

500 500 500 1,700 3,200 

2. จัดประชุมคณะกรรมการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสายบริหารสถานศึกษาและ
สายงานการสอน  

 975  975 1,950 

3.จั ดป ระชุ ม พิ จ ารณ าความดี
ค วาม ชอบ ข้ า ร าชก ารค รู แล ะ
บุคลากรทางการศึกษา 

  1,950 500 2,450 

4.จัดประชุมการคัดเลือกเข้ารับ
รางวัลต่าง ๆ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 575 575 800 1,950 

5.  ค่าถ่ายเอกสาร  250 200  450 

รวม 
 

500 
 

2,300 
 

3,225 
 

3,975 
 

10,000 
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                  2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวมทั้งสิน้ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมที ่1       
 จัดประชุมคณะกรรมการเกลี่ย

อัตรากำลังข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครู  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 10 คน ๆ ละ 25 บาท  
จำนวน 8 ครั้ง  
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
 10 คนๆ ละ 120 บาท 
จำนวน  1 ครั้ง 

  
 
 
 

2,000 
 
 
 
 

1,200 

  
 
 
 
 

2,000 
 
 
 

1,200 

  
 
 
 

2,000 
 
 
 

1,200 

 รวมกิจกรรมที่ 1  3,200  3,200  3,200 
 กิจกรรมที่ 2       
 จัดประชุมคณะกรรมการย้าย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสายบริหารสถานศึกษาและ
สายงานการสอน  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 10 คน ๆ ละ 25 บาท  
จำนวน 3 ครั้ง 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 10 
คนๆ ละ 120 บาท  (1*10*120) 

  
 
 
 
 

750 
 
 
 

1,200 

  
 
 
 
 

750 
 
 
 

1,200 

  
 
 
 
 

750 
 
 

1,200 

 รวมกิจกรรมที่ 2  1,950  1,950  1,950 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564          163 

 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมที่ 3       
 จัดประชุมพิจารณาความดี

ความชอบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
จำนวน 10 คนๆ ละ 25 บาท 5 ครั้ง 
-ค่าอาหารกลางวัน  
จำนวน 10 คนๆ ละ 120 บาท 

  
 
 
 
1,250 

 
 

1,200 

  
 
 
 
1,250 
 
 
|1,200 

 2,450 

 รวมกิจกรรมที่ 3  2,450  2,450  2,450 
 กิจกรรมที่ 4       
 จัดประชุมการคัดเลือกเข้ารับรางวัล

ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จำนวน    
10 คน  จำนวน 3 ครั้ง 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 
10 คนๆ ละ25 บาท 3 ครั้ง 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 10 คนๆ 
ละ 120 บาท 

  
 
 
 
 

750 
 

1,200 

  
 
 
 
 

750 
 

1,200 

 1,950 

 รวมกิจกรรมที่ 4  1,950  1,950  1,950 
 -ค่าถ่ายเอกสาร  450  450  450 
 รวมทั้งสิ้น  10,000  10,000  10,000 

          ผู้เสนอโครงการ                  ผู้เห็นชอบโครงการ                                   
           

 
      (นางระเบียบ  เซ่งเซี่ยง)                    (นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน)์ 
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

                       ผู้อนุมัติโครงการ       
                                                                                                                                                 
 
                                                
                                              (นายธีระวัฒน์  วรรณนุช) 
                       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ                   การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
แผนงาน                พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.     ข้อที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี  
                                    ดิจิตัลในการบริหาร  
สอดคล้องกับตัวชี้วัด           ที่ 2  สพป.และสถานศึกษา ร้อยละ 100  บริหารจัดการศึกษาด้วยความโปร่งใส 
                                   ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลักธรรมาภิบาล 
สนองจุดเน้น สพป.     ข้อ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ              ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          1.นายระนิต  ณ  พัทลุง            รอง ผอ. สพป.ตรัง เขต 1 
                                   2. นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์        ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
                                   3. นางวีระวรรณ  สัตถาภรณ์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
                                   4. นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน          1. นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์   
                                   2. นางวีระวรรณ  สัตถาภรณ์                                     
งบประมาณ      12,900  บาท   
แหล่งงบประมาณ      งบบริหารจัดการสำนักงาน  สพป.ตรัง เขต 1 
ระยะเวลาดำเนินการ      ตุลาคม 2563   – กันยายน 2564      
 

ส่วนที ่ 1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย   คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล  
               ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
               รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์    สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอด 
     ชว่งชีวิต 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

                    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1  ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 132 โรง และเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 120 คนลงมา จำนวน 66 โรง (ข้อมูล ณ วันที่ 18 
กรกฎาคม 2563  คิดเป็นร้อยละ 87.12 ซึ่งจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดของ  
ประชากรลดลง ความนิยมของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนในเมือง   และโรงเรียนเอกชน 
และการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองตามการประกอบอาชีพ  การมีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมาก ทำให้การ     
จัดการศึกษาไม่สามารถสะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพได้ การบริหารจดัการไม่คุ้มทุน   โรงเรียนขนาดเล็กจึง
กลายเป็นประเด็นสำคัญของระบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง     
เขต 1    จึงกำหนดแนวทางมาตรการดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพศึกษา   ตลอดจนรูปแบบการใช้ทรัพยากร        
ร่วมกัน   ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร 
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จัดการ และคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก อนัจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเพ่ิม 
โอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น    การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที ่ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล 
                          ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้แลทักษะในศตวรรษที่ 21 
                          รักการเรียนรู้ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   ปัจจุบันมีโรงเรีนในสังกัด 

จำนวน 132 โรง  และเป็นโรงเรียนขนาดเล็กทีม่ีนักเรยีนตั้งแต่ 120 คนลงมา จำนวน 66 โรง (ข้อมูล ณ วันที ่18 
กรกฎาคม 2563  คิดเป็นร้อยละ  87.12 ซึ่งจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดของ 
ประชากรลดลง  ความนิยมของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนในเมือง และโรงเรียนเอกชนและ
การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองตามการประกอบอาชีพ และการมีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมาก    ทำให้การ         
จัดการศึกษาไม่สามารถสะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพได้   การบริหารจัดการไม่คุ้มทุน   โรงเรียนขนาดเล็กจึง
กลายเป็นประเด็นสำคัญของระบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  
เขต 1 จึงกำหนดแนวทาง มาตรการดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพศึกษา ตลอดจนรูปแบบการใช้ทรพัยากรร่วมกัน  
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก   อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ  และเพ่ิมโอกาสให้
นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ต่อไป 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ    การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

• แนวทางการพัฒนา  
                                     1. จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศรวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ 
                                         ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน   
                                         ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
                                         วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
                                     มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  มคีวามสามารถในการแก้ปัญหา 
                                     ปรับตัว  สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิตดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
                                        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัด  
                              จำนวน 132 โรง  และเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา จำนวน  
                              66  โรง (ข้อมูล ณ วันที่ 18  กรกฎาคม 2563  คิดเป็นร้อยละ  87.12 ซึ่งจำนวนโรงเรียน 
                              ขนาดเล็กมีแนวโน้มลดลง    เนื่องจากอัตราการเกิดของประกรลดลง   ความนิยมของ 
                              ผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนในเมือง และโรงเรยีนเอกชน และการ 
                              เคลือ่นย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองตามการประกอบอาชีพ การมีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน  
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                              มาก ทำให้การจัดการศึกษาไม่สามารถสะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพได้ การบริหาร 
                              จดัการไม่คุ้มทุน โรงเรียนขนาดเล็กจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของ ระบบการจัดการศึกษา 
                              ขั้นพ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   จึงกำหนดแนวทาง  
                              มาตรการดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพศึกษา  ตลอดจนรูปแบบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน   
                              ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ 
                              การบริหารจัดการและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก อันจะนำไป 
                              สู่การลดความเหลื่อมล้ำ  และเพ่ิมโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ต่อไป 
 

   1.3    แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
           1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป     ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
                              2) ขั้นตอนการดำเนินงาน      ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
           3) กิจกรรม 
                                 เด็ก  เยาวชนและประชาชน  ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคนมีความ  
                               เสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึง 
                               เสรมิสร้างพัฒนาครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนา 
                               องคค์วามรู้ที่นำไปใช้ได้จริง เพ่ือยกระดับความสามารถของคนไทยได้อย่างยั่งยืน 

           4)เป้าหมายกิจกรรมผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในระบบการศึกษาได้รับโอกาส 
                        ทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามศักยภาพ  
  
ส่วนที่  2       รายละเอียดโครงการ 

    2.1  หลักการและเหตุผล 
     ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันที่ 7  ตุลาคม 2562   เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างกันน้อยกว่า 6 กิโลเมตร ในตำบลเดียวกันให้บังเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว955   
ลงวันที่  9   มีนาคม  2563  ไดก้ำหนดแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ออกเป็น 3 กลุ่ม   มีเป้าหมาย
ปีการศึกษา 2563 ลดลงร้อยละ 10 ปีการศึกษา 2564  ลดลงร้อยละ 20 ปีการศึกษา 2565 ลดลงร้อยละ 30   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียน 120 คนลงมา ตาม
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 จำนวน  63  โรง  กระจายอยู่ทุกอำเภอ   มีสภาพปัญหาอุปสรรคจากการ
วิเคราะห์  เช่น  ด้านการเรียนการสอน พบว่า  ครูไม่ครบชั้น   ไม่สามารถจัดกิจกรรมให้ครบถ้วน สมบูรณ์อย่าง
หลากหลายได้   ด้านบริหารจัดการโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนน้อยตามจำนวนนักเรียน    จงึไม่เพียงพอในการ
บริหารจัดการที่จะเอ้ือต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงขึ้น  ด้านการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาทำได้น้อย เนื่องจากผู้ปกครอง ชุมชนมีรายได้น้อย ประกอบกับเกณฑ์การแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง 20 คน ไม่สามารถกระทำได ้ และจากมติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของต้นสังกัด  
และสภาพปัญหาความต้องการจำเป็นในระดับพ้ืนที่ดังกล่าว จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
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    2.2 วัตถุประสงค์ 

   2.2.1  เพ่ือเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ นโยบาย ระเบียบ แนวทางบริหารจัดการโรงเรียน 
                 ขนาดเล็ก  แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
         2.2.2  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการให้โรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนลดลง 

  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1  ในปีการศึกษา 2564 จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                  2.4.1.1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน  75 คน จำนวน 1 ครั้ง 
                  2.4.1.2 จัดประชุมโรงเรียนขนาดเล็กและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 2 โรงเรียน จำนวน 126 คน   
                  2.4.1.2 จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
2.4.2.1 ใช้ทรัพยากรทางการศึกษา อย่างคุ้มค่า  และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
          ในโรงเรียนหลัก 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
                 2.5.1  เชิงปริมาณ 

               1) ร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุมมีความรู้  ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

                         2) จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กลดลง รอ้ยละ 20   

                 2.5.2  เชิงคุณภาพ   
                1) โรงเรียนหลักใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับมาก 

                 2.5.3  การประเมินผล 

       ตัวชี้วัดความสำเร็จ         วิธีการประเมิน           เครื่องมือทีใ่ช้ 

1.ร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม มีความรู้ 
ความเข้าใจ แนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
2.จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
3.โรงเรียนหลักใช้ทรัพยากรทาง
การศึกษาร่วมกนั มีประสิทธิภาพใน
ระดับมาก 

        สอบถาม 

 

       ตรวจสอบ 
       ประเมิน 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบตรวจสอบ 
แบบประเมิน 
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2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในโรงเรียนมารวมสูงขึ้น 

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
         ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่    

     การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1   

  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ     ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

                    สถานที่ดำเนินโครงการ   โรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ … 12,900  ….บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. จัดประชุม สัมมนา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็กและคณะกรรมการผู้ เกี่ยวข้องจำนวน  
75 คน 

 9,750   9,750 

2.ประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนนักเรียน 
ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนบ้านสุโสะ  และ
โรงเรียนบ้านปากไพ จำนวน 126 คน 

 3,150   3,150 

รวม  12,900   12,900 

             2.10 รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ   (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

     กิจกรรมที่ 1       
1 จัดประชุม สัมมนา ผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็กและคณะกรรมการ
ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 75 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
   (75x25x2 มื้อ) 
-ค่าอาหารกลางวัน  (75x80x1 มื้อ) 

  
 
 

3,750 
 

6,000 

  
 
 

3,750 
 

6,000 

  
 
 

   3,750 
    

  6,000 
 รวมกิจกรรมที่ 1  9,750  9,750     9,750 
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ที ่

     

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ 
รวม 

ทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

     กิจกรรมที่ 2       
2 ประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทน
นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน
บ้านสุโสะ  และโรงเรียนบ้านปากไพ  
จำนวน 126 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (126x25x1 มื้อ) 

  
 
 
 
 
 

3,150  

  
 
 
 
 
 

 3,150  

  
 
 
 
 
 

3,150 

 รวมกิจกรรมที่ 2  3,150  3,150  3,150 
 รวมทั้งส้ิน  12,900  12,900  12,900 

 

ผู้เสนอโครงการ                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

                                                     
         (นางวีระวรรณ  สัตถาภรณ์.)            (นายระนิต   ณ  พัทลุง) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
                       

                                                     ผู้อนุมัติโครงการ  

      

                                                                                                                                                     
                                                (นายธีระวัฒน์  วรรณนุช) 
                           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ   “องคก์รคุณธรรม ตน้แบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1”  
 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
สนองกลยุทธ์ สพป. ที่ 3 พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ        

มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด ร้อยละ 100 ของครูและบุคลกรทางการศึกษา มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน

สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ จิตอาสา ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ โอบอ้อมอารี มีวินัย 

สนองจุดเน้น สพป. ที่ 3 ครูมืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       1.นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ 
              2.นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ 
             3.นายกฤช  กาหยี 

           4.นายเกษม มากชู 
           5.นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร  
           6.นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ 
 7.นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่  

ผู้ติดต่อประสานงาน นายกฤช กาหยี 
   โทรศัพท์ 062-619259 E-mail : krit2581@gmail.com 
งบประมาณ  35,000 บาท  
แหล่งงบประมาณ งบบริหารจัดการสำนักงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
   ประเด็น 
    1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
       1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

เป้าหมาย  
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

                          โครงการองค์กรคุณธรรม ก้าวนำเขตสุจริต ดำเนินการโดยใช้คุณธรรมเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ มุ่งให้บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกกลุ่ม ทุกคน รับรู้ ยอมรับ 
ปรับเปลี่ยนตนเอง ร่วมวางแผน และดำเนินการร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมความดีไปด้วยกัน ภายใต้คุณธรรมหลัก 3 
ประการ คือ วินัย รับผิดชอบ จิตอาสา และนำคุณธรรมมาใช้ปรับเปลี่ยนส่วนบุคคล และการปฏิบัติงาน โดยผ่าน
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กิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิดคนดีในที่ทำงาน เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และขยายผลการพัฒนา
เป็นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) สู่หน่วยงานอื่นตอ่ไป 

 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ
ในความเปน็ไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการองค์กรคุณธรรม ก้าวนำเขตสุจริต 
จัดทำขึ้นเพ่ือสืบสานศาสตร์พระราชา และเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร เรื่องเอกลักษณ์ของชนชาติไทย เช่น การอ่อนน้อมถ่อมตน การเป็นสุภาพชน 
ความขยันหมั่นเพียร การซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นคุณงามความดีของคนไทยที่บรรพชนไทยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา 
รวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างเหมาะสมให้เกดิความสมดุลและยั่งยืน 
 ตัวชี้วัด ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะ 
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง การกระทำอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม 

 Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ร้อยละ 80 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็น การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 

•  แนวทางการพัฒนา 1) 4) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
อนุรักษ์พัฒนาและสืบสานมรดกทางศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รณรงคส์่งเสริมความเป็นไทยในระดับท้องถิ่นและชุมชน จัดให้มีพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ ส่งเสริมชุมชนให้
เป็นฐานการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง 

• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ ์มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี   เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  โครงการองค์กรคุณธรรม   
ก้าวนำเขตสุจริต จัดทำขึ้นเพ่ือสืบสานศาสตร์พระราชา    และเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จ   
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร เรื่องเอกลักษณ์ของชนชาติไทย เช่น การอ่อนน้อมถ่อมตน 
การเป็นสุภาพชน ความขยันหมั่นเพียร การซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นคุณงามความดีของคนไทยที่บรรพชนไทยได้ปฏิบัติสืบ
ทอดต่อกันมา รวมทัง้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

ตัวชี้วัด ประชากรอายุ 13 ปี ข้ึนไป มีกิจกรรมการปฏบิัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ิมขึ้น (ร้อยละต่อปี) 
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Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ร้อยละ 80 

 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
   เป้าหมายรวม 
   1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

 1.4 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 
        ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม 

จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำ
ประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

    2.1  หลักการและเหตุผล 

        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้
ดำเนินการโดยใช้คุณธรรมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ มุ่งให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกกลุ่ม ทุกคน รับรู้ ยอมรับ ปรับเปลี่ยนตนเอง ร่วมวางแผน และดำเนินการร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมความดีไป
ด้วยกัน ภายใต้คุณธรรมหลัก 3 ประการ คอื วินัย รับผิดชอบ จิตอาสา และนำคณุธรรมมาใช้ปรับเปลี่ยนส่วนบุคคลและการ
ปฏิบัติงาน โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิดคนดีในที่ทำงาน ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข และเพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องของประสิทธิภาพของงาน มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร และขยายผลการพัฒนาเป็น
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม) สู่หน่วยงานอ่ืนต่อไป  

      จากผลการดำเนินโครงการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ใน
ปีงบประมาณ 2563 พบว่า ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต 1 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรและ ตั้งใจ
ในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ  เพ่ือส่งเสริมการทำความดีและการพัฒนาองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ จึงจัดทำโครงการองค์กรคุณธรรม “ต้นแบบ” สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
อย่างต่อเนื่อง 
 

2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือส่งเสริมผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ตระหนักรู้ เข้าใจ มี

กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทำความดี สู่
สังคมคุณธรรมในองค์กร 
  2.2.2 เพ่ือสร้างภาพลักษณแ์ละร่องรอยการพัฒนาคณุธรรมทีเ่ด่นชัด 

2.3 เป้าหมาย 

2.3.1 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 72 คน 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และพฤติกรรมคุณธรรมเชิงบวก 

2.3.2 จัดทำป้าย Road Map กระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมปีงบประมาณ 2564 
2.3.3 จัดทำป้ายการขับเคลื่อนกจิกรรมส่งเสริมความดีของทุกกลุ่ม 
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2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

     2.4.1 ผลผลิต (Output) 

          1) ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นคนดีมีคุณธรรม 
ร่วมขับเคลื่อนคณุธรรมอย่างต่อเนื่อง 

2) สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีป้าย Road Map กระบวนการขับเคลื่อน
คุณธรรมปีงบประมาณ 2564 

3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีป้ายการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความ
ดีของทุกกลุ่ม ปีงบประมาณ 2563-2564 

     2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นคนดีมีคุณธรรม 
ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 

2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีป้าย Road Map กระบวนการขับเคลื่อน
คุณธรรมปีงบประมาณ 2564 ติดแสดงหน้าสำนักงาน 

3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีป้ายการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความ
ดีของกลุ่ม ปีงบประมาณ 2563-2564 ติดแสดงในกลุ่ม 

         2.5 ดัชนีชีวั้ดความสำเร็จ (KPIs) 

     2.5.1 เชิงปริมาณ 

                    1) ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 72 คน เป็น
คนดีมีคุณธรรม ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 
                    2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีป้าย Road Map กระบวนการขับเคลื่อน
คุณธรรมปีงบประมาณ 2564 ติดแสดงหน้าอาคารสำนักงาน จำนวน 1 ป้าย 
                    3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีป้ายการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดี
ของกลุ่มทุกกิจกรรม ปีงบประมาณ 2563-2564 ติดแสดงในกลุ่มจำนวน 6 กลุ่ม 

     2.5.2 เชิงคุณภาพ 

                    1) ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 72 คน เป็น
คนดีมีคุณธรรม ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
                    2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีป้าย Road Map กระบวนการขับเคลื่อน
คุณธรรมปีงบประมาณ 2564 เป็นเครื่องมอืขับเคลื่อนโครงการที่ชัดเจน 
                    3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีป้ายการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดี
ของกลุ่มทุกกิจกรรม ปีงบประมาณ 2563-2564 เป็นเครื่องมือตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรม 
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2.5.3 การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 100 ของผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด    
พึงพอใจในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม
อย่างต่อเนื่องอย่างเต็มท่ี 

- ตรวจสอบแบบ AAR 

- ประเมินความพึงพอใจการ
จัดกิจกรรม 

- แบบ AAR ขับเคลื่อน
โครงการ 
- แบบประเมินความ      
พึงพอใจทาง google 
form 

มีป้าย Road Map การขับเคลื่อนคุณธรรมติดแสดง
ชัดเจน 

- ตรวจสอบป้ายRoad Map - แบบจัดจ้าง 

มีป้ายการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีของกลุ่ม
ทุกกิจกรรม ปีงบประมาณ 2563-2564 

- ตรวจสอบป้ายกิจกรรม
ส่งเสริมความดีของกลุ่ม 

- แบบจัดจ้าง 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 72 

คน เป็นคนดีมีคุณธรรม รว่มขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีป้าย Road Map กระบวนการ

ขับเคลื่อนคุณธรรมปีงบประมาณ 2564 และมีป้ายการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีของกลุ่มทุกกิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563-2564  
  

                          2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
  - ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 70 คน  

                         2.8 ระยะเวลาดำเนนิโครงการ  ตลุาคม 2563 –  กันยายน 2564 
       สถานที่ดำเนนิโครงการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  

 2.9 แผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
         วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 35,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 
ประชุมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบด้วย
กระบวนการ PLC ทบทวนและขับเคลื่อนกิจกรรม
ส่งเสริมความดี จำนวน 5 ครั้ง 
 

    30,660 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

ครั้งที่ 1 ผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 72 คน  
ครั้งที่ 2 คณะทำงานและตัวแทนกลุ่ม จำนวน 38 คน 
ครั้งที่ 3 ผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 72 คน 
ครั้งที่ 4 คณะทำงานและตัวแทนกลุ่ม  จำนวน 38 คน 
ครั้งที่ 5 ผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 72 คน  

7,560 
3,990 

  
- 
 - 

 
 

7,560  
 

 

 
 
 

3,990 
 - 

  
 
 
 

7,560 

 

กิจกรรมที ่2 
-ป้าย Road Map การขับเคลื่อนคุณธรรม 
-ป้ายการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีของกลุ่ม 

 
1,000 

 - 

 
 - 

3,340 

 
 - 
 - 

 
 - 
 - 

4,340 

รวม 12,550 10,900 3,990 7,560 35,000 
 
         2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบ 

ประมาณ 
รวม

ทัง้สิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 

ประชุมคณะทำงานทบทวนกิจกรรมการ
ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม  
1) ผู้บริหารและบุคลากรจำนวน 72 คน  
   จำนวน 3 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 72 คนๆ  
  ละ 3 มื้อๆ ละ 25 บาท (72x3x25)  
- ค่าอาหารกลางวัน 38 คนๆ ละ 3 มื้อๆ  
  ละ 80 บาท  (72x3x80)  
2) คณะทำงานและตัวแทนกลุ่ม  
   จำนวน 38 คน จำนวน 2 ครัง้ 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 38 คนๆ  
  ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท (38x2x25)  
- ค่าอาหารกลางวัน 38 คนๆ ละ 2 มื้อๆ  
  ละ 80 บาท  (38x2x80) 

 
 
 
 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

 
5,400 

 
17,280 

 
 
 

1,900 
 

6,080 

 
 
 
 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 

5,400 
 

17,280 
 
 
 

1,900 
 

6,080 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 

5,400 
 

17,280 
 
 
 

1,900 
 

6,080 

 รวมกิจกรรมที่ 1 - 30,660 - 30,660 - 30,660 
2 กิจกรรมที่ 2 

- ปา้ยโฟมบอร์ด Road Map การ
ขับเคลื่อนคุณธรรม จำนวน 1 ป้าย 
- ป้ายโฟมบอร์ดการขับเคลื่อนกิจกรรม
ส่งเสริมความดีของกลุ่ม จำนวน 20 ป้าย 

 
 

- 
 
- 

 
 

- 
 
- 

 
 
1,000 

 
3,340 

 
 

- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 

1,000 
 

3,340 
 รวมกิจกรรมที่ 2 - - 4,340 4,340 - 4,340 
 รวมทั้งสิ้น - 30,660 4,340 35,000 - 35,000 
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   ผู้อนุมัตโิครงการ 
 
 

                                                                                                                                                     
(นายธีระวัฒน์  วรรณนุช) 

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

                    
 
 
              ผู้เสนอโครงการ                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 

             (นายกฤช  กาหยี)                                   (นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์) 
                ศึกษานิเทศก์              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกตรัง เขต 1  
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ส่วนที ่4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1     และสถานศึกษา  
บริหารจัดการศึกษารองรับการกระจายอำนาจตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด โดย
ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลและรายงาน ภายใต้งบประมาณ 
ทั้งงบบริหารจัดการ งบเพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ์หรืองบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ตามกลยุทธ์ จุดเน้น รายกิจกรรมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจสู่เป้าหมาย สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ 
ปัจจัยความสำเร็จ และกระบวนนำแผนสู่การปฏิบัติดังนี้ 

งบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
1. งบประมาณตามความจำเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้บริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น

ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานที่จำเป็นในการดำเนินงานของเขตพ้ืนที่   ค่าสาธารณูปโภค  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ตามภาระงาน และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
         2. งบเพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ์หรืองบพัฒนาคุณภาพการศึกษาใช้สำหรับบริหารจัดการการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามนโยบายภายใต้บริบท  เพ่ือให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผู้รับผิดชอบในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหาร
จัดการเพ่ือตอบสนองตัวชี้วัดและเป้าหมาย คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และดำเนินงานอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบ
วิธีการบริหารงบประมาณ 

มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กำหนดมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปี   และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มุ่งเน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ  รวมถึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะผลักดันการดำเนินงาน
ตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  

ปัจจัยความสำเร็จ 
            1. ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เกิดประโยชน์กับผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
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             2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่สอดคล้องกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมขีด
สมรรถนะด้านสารสนเทศ ICT เพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนการสอน รวมถึงเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรเพื่อ
มุ่งให้หน่วยงานทุกระดับได้มาตรฐาน 
   3. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และยึดหลักธรรมาภิบาล 
1. หลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัต ิ
   1.1 หลักการ 
        1) ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยยึดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เป็นกรอบทิศทาง
หลัก และนำสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศกึษา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และจุดเน้น
การดำเนินงาน 
        2) ดำเนินการจัดการศึกษา ตามบทบาทหน้าที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  ให้มี
คุณภาพ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด  
        3) พัฒนาประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีทางไกล และเพ่ิมองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม   ในการจัดการศกึษา เพ่ือให้มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
        4) ใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน องค์คณะบุคคล เครือข่ายทางการศึกษา  เพ่ือ
แก้ไขปัญหา  และพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
        5) จัดระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ  ให้มีความเชื่อมโยงกันในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน และสถานศึกษา  จัดระบบจัดสรรงบประมาณเพ่ือตอบสนองการพัฒนา 
ตามกลยุทธ์ จุดเน้นการดำเนินงาน และตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  

 1.2  แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัต ิ
       1) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความพร้อมใน
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา  ในรูปแบบของเอกสาร และเผยแพร่ทางเว็บไซต์  
       2) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ
สถานศึกษา โดยกำหนดให้แนวทางการพัฒนาในแต่ละกลยุทธ์ แปลงสู่ การปฏิบัติระดับโครงการ กิจกรรม    
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  และส่งเสริม สนับสนุนการประเมินแผนดังกล่าว เพ่ือนำข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาแผนต่อไป 
      3) ใช้เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะการพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกีฬา ด้านทักษะวิชาการ ด้านทักษะอาชีพ  
      4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาการศึกษาทางเว็บไซต์ เพ่ือเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ ให้ข้อคิดเห็น ในการพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2. การติดตามประเมินผลและรายงาน 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กำหนดปฏิทินการติดตามประเมินผลและ

รายงานผลการดำเนินงานสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และปฏิทินการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
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1. การรายงานผลตามรายไตรมาส 
   1.1 วันที่ 10 ธันวาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน  

                   (ตุลาคม 2563–ธันวาคม 2563) 
   1.2 วันที่ 10 มีนาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน   

                   (ตุลาคม 2563–มีนาคม 2564) 
   1.3 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน 

                   (ตุลาคม 2563–มิถุนายน 2564) 
   1.4 วันที่ 10 ตุลาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 

                   (ตุลาคม 2563–กันยายน 2564) 
 

          2. การรายงานผลการดำเนินงาน ฉบับ 5 บท 
             เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้จัดทำผลการดำเนินงานฉบับ 5 บท ประกอบด้วย ข้อมูลสารสนเทศด้าน
การจดัการศึกษา   ทิศทางการจัดการศึกษา   ผลการดำเนินงานโครงการตามกลยุทธ์   ปัญหาข้อเสนอแนะ 
และผลงานภาคภูมิใจ เพ่ือเผยแพร่และนำไปวิเคราะห์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณต่อไป 
 

3. การรายงานผลตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
             เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ   และรายงานผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายและจัดระดับคุณภาพ ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 
 

4. การประเมินโครงการ /การวิจัยทางการศึกษา  เพ่ือการนำเสนอสารสนเทศเชิงคุณค่า หรือ
สังเคราะห์ผลการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำผลไปใช้เกิดประโยชน์กับ
หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบโครงการใช้เป็นผลงานเชิงวิชาการ หรือนำไปพัฒนางานต่อไป 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
ที ่  444/25๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 และจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
............................................ 

ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบ
และทิศทางขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1    ให้บรรลุ
เป้าหมาย ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน ๒๕๖3  ณ โรงแรมดีวาน่า 
พลาซ่า  ตำบลอ่าวนาง  จังหวัดกระบี่   

เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แผนงาน โครงการ มีความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล กลยุทธ์ จุดเน้น ทุกระดับ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ประกอบด้วย 

 1. คณะกรรมการอำนวยการ   มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา  แนะนำ  แก้ไขปัญหา อุปสรรคในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ประกอบด้วย 

1.๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1                ประธานกรรมการ 
     ๑.2 นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่         กรรมการ                                            
                                        การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   

๑.3 นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน ์       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่           กรรมการ 
                                           การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   

๑.4 นายระนติ  ณ พัทลุง            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่                กรรมการ 
                                           การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1    
           ๑.5 นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์            ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                 กรรมการ  
                                                                                                                  และเลขานุการ 
           

                       2. คณะกรรมการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน้าที่รวบรวมและสรุปข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการจัดทำแผน ประกอบด้วย 
              2.1 นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์              ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน       ประธานกรรมการ 
              2.2 น.ส.ศิริวรรณ  ยิวสิว                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ         กรรมการ 
                                                              ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
                                                              เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
              2.3 น.ส.กรรภิรมย์  ทองเรือง            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ                   
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              2.4 นางวีระวรรณ  สัตถาภรณ์         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ         กรรมการ 
              2.5 นางเพ็ญศรี  ลำยอง                 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ชำนาญการ         กรรมการ 
              2.6 น.ส.ชนาธิป  สุดเมือง               เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน                      กรรมการ 
              2.7 นายธีรวัฒน์  เอ้งฉ้วน               เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์                         กรรมการ 
              2.8 นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร ์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ         กรรมการ 
                                                                                                                 และเลขานุการ 

             ๓. คณะกรรมการกำหนดกรอบการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 มีหน้าที่กำหนดกรอบการจัดทำแผน  รูปแบบโครงการและร่างโครงการ เพ่ือเสนอในที่ประชุม 
ประกอบด้วย 

   ๓.1 นายระนิต  ณ  พัทลุง              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่        ประธานกรรมการ 
                                                 การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ 

             3.2 นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ         ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ                    กรรมการ 
             ๓.3 นายเกษม  มากชู                    ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                          กรรมการ  

   3.4 นายคเณศ  โยธี                     ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานการเงินและสนิทรัพย์     กรรมการ 
             3.5 นายธเนศพล  เจริญสุข             ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                   กรรมการ 
             3.6 นางยุพดี  คลาดนาน                ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          กรรมการ 
             3.7 นางสรัญญา  โยธี                    ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                 กรรมการ 
             3.8 นายสมหมาย  ชายเกตุ             ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี                    กรรมการ 
             3.9 นางบุญชาติ  เนียมชู                ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร             กรรมการ 
                                                           ทางการศึกษา 
              3.10 น.ส.ศิริวรรณ  ยิวสิว              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ          กรรมการ 
                                                           ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
                                                           เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
             3.11 นายณณฐกร  พิริยาภรณ์         ศึกษานิเทศก์                                            กรรมการ 
                                                           (หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.)  
             3.๑2 นางเฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ์     ศึกษานิเทศก์                                       กรรมการ 
                                       (หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ 
                                                           เทคโนโลยี ฯ) 
             3.๑3 นางชเนตตี  ชนชอบธรรม       ศึกษานิเทศก์                                             กรรมการ                                       
                                                           (หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ และประเมินผลการจัดการศึกษา ฯ) 
             3.๑4 นายกฤช  กาหยี                   ศึกษานิเทศก์                                            กรรมการ 
                                                           (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฯ) 
             3.๑5 นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน      ศึกษานิเทศก์                     กรรมการ 
                                                           (หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา) 
             3.16 นางฉวีวรรณ  ศิลปะ        ศึกษานิเทศก์                        กรรมการ    
                                                           (หวัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ 
                                                           การจัดการศึกษา) 
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             ๓.17 น.ส.กรรภิรมย์  ทองเรือง           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
             ๓.18 นางวีระวรรณ  สัตถาภรณ์         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ         กรรมการ 
             ๓.19 นางเพ็ญศรี  ลำยอง                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ         กรรมการ 
             ๓.20 น.ส.ชนาธิป  สุดเมือง               เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน                       กรรมการ 
             ๓.21 นายธีรวัฒน ์ เอ้งฉ้วน               เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์                         กรรมการ 
             ๓.22 นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร ์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ     กรรมการและ  
                                                                                                                       เลขานุการ 

               ๔. คณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   
มีหน้าที่วิเคราะห์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พิจารณาโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนปฏิรูปประเทศ  นโยบายรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการในระดับพ้ืนที่  
ประกอบด้วย 

 ๔.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1               ประธานกรรมการ   
  ๔.2 นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่         กรรมการ                                            
                                        การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   

 ๔.3 นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน ์      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่           กรรมการ 
                                           การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   

 ๔.4 นายระนิต  ณ พัทลุง           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที ่               กรรมการ 
                                           การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1               

 ๔.5 นายพรชัย  คำนวณศิลป์                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์                    กรรมการ  
                                                    ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำผุด-โพธาราม 
  4.6 นายมานะ  มีมาก                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิคมประทีป              กรรมการ 
                                                    รองประธานกลุ่มโรงเรียนวชิรมิตร 
  4.7 นางจุฬารัตน์  สุขขุม                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม           กรรมการ 
                                                    ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองตรุด-นาท่าม 
  4.8 นายกษิดิเ์ดช  กุลศรี                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ้ง                         กรรมการ 
                                                    ประธานกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง 
  4.9 นางธิดา  วนาสุวรรณวณิช             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งค่าย                   กรรมการ 
                                                    แทนประธานกลุ่มโรงเรียนทุ่งค่าย-เกาะเปียะ 
  4.10 นายศุภพงศ์  คงอ่อนศรี              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม        กรรมการ 
                                                    ประธานกลุ่มโรงเรียนย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ 
  4.11 น.ส.ศิริภรณ์  เพชรแก้ว              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนพลา                 กรรมการ 
                                                    แทนประธานกลุ่มโรงเรียนสายชลสัมพันธ์ 
  4.12 นายอัศวกรณ์  สิทธิศักดิ์            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทราย                 กรรมการ 
                                                    แทนประธานกลุ่มโรงเรียนไพรสวรรค์ 
  4.13 นางเสาวภา  สมาพงค์               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเสะ                    กรรมการ 
                                                    ประธานกลุ่มโรงเรียนหาดสำราญ 
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 4.14 น.ส.พัชรินทร์ดา  นาคพล            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพญา                     กรรมการ 
                                                    แทนประธานกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน 
  4.15 นายกิตติ  บุญศรี                      ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไทรทอง                    กรรมการ 
                                                    แทนประธานกลุ่มโรงเรียนสุโสะ-บ้านนา 
  4.16 น.ส.สุนิตย์  เอ้งฉ้วน                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน               กรรมการ 
                                                    แทนประธานกลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว 
  4.17 นายสุทธิเมธ  ชัยเพชร์               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์               กรรมการ 
                                                    ประธานกลุ่มโรงเรียนนาโยง 
  4.18 นายสรุเชฐ  นวลศรี                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์          กรรมการ 
                                                    ประธานกลุ่มโรงเรียนนาโยงสัมพันธ์ 
  4.19 นายดำรงค์  วรรณแรก               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพัง                      กรรมการ 
                                                    ประธานกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
  ๔.20 นายอนแุสน  ใจจ้อง                  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดทรายทอง                กรรมการ 

             ๔.21 นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ          ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ                   กรรมการ 
             4.22 นายเกษม  มากชู                     ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                         กรรมการ  

   4.23 นายคเณศ  โยธี                      ผู้อำนวยการกลุม่บริหารงานการเงินและสินทรพัย์    กรรมการ 
             4.24 นายธเนศพล  เจริญสุข              ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                  กรรมการ 
             4.25 นางยุพดี  คลาดนาน                 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา         กรรมการ 
             4.26 นางสรัญญา  โยธี                     ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                กรรมการ 
             4.27 นายสมหมาย  ชายเกตุ              ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี                   กรรมการ 
             4.28 นางบุญชาติ  เนียมชู                 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร            กรรมการ 
                                                              ทางการศึกษา 
              4.29 น.ส.ศิริวรรณ  ยิวสิว                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ         กรรมการ 
                                                              ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
                                                              เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            
             ๔.30 นายณณฐกร  พิริยาภรณ์           ศึกษานิเทศก ์                                          กรรมการ 
                                                               (หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.)  
    4.31 นางเฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ์        ศึกษานิเทศก์                                         กรรมการ 
                                           (หัวหน้ากลุม่งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ 
                                                               เทคโนโลยี ฯ) 
             ๔.32 นางชเนตตี  ชนชอบธรรม           ศึกษานิเทศก์                                           กรรมการ                                       
                                                              (หัวหนา้กลุ่มงานนิเทศ และประเมินผลการจัดการศึกษา ฯ) 
             ๔.33 นายกฤช  กาหยี                      ศึกษานิเทศก์                                           กรรมการ 
                                                              (หัวหนา้กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฯ) 
             ๔.34 นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน          ศึกษานิเทศก์                       กรรมการ 
                                                              (หัวหนา้กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา) 
             ๔.35 นางฉวีวรรณ  ศิลปะ           ศึกษานิเทศก์                         กรรมการ    
                                                               (หวัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ 
                                                               การจัดการศึกษา) 
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          4.36 นางสุจิรา  ณ พัทลุง                    ศึกษานิเทศก์                                           กรรมการ 
          4.37 น.ส.สุทธิดา  สรรเพชร                 ศึกษานิเทศก์                                           กรรมการ     
          4.38 นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่                      ศึกษานิเทศก์                                           กรรมการ 
          4.39 น.ส.พรพรรณ  เนตรขำ                ศึกษานิเทศก์                                           กรรมการ 
          4.40 น.ส.กรรภิรมย ์ ทองเรือง              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
          4.41 นางวีระวรรณ  สัตถาภรณ์             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ        กรรมการ       
          ๔.42 น.ส.กุหลาบ  เฟ่ืองไพบูลย์             นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ                       กรรมการ 
          4.43 นางสุภาวดี  เจริญฤทธิ์                 นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ                    กรรมการ 
          4.44 น.ส.ปิ่นกานต์  แซ่หลี                  นักจิตวิทยาโรงเรียน สพป.ตรัง เขต 1              กรรมการ 
          4.45 น.ส.วาสนา  เจริญภักดิ์                นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ                        กรรมการ 
          4.46 นางทพิภาวัลย์  นาคช่วย              นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ                         กรรมการ 
          4.47 น.ส.สมศิริ  ทองสมณ์                  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน                       กรรมการ 
          4.48 น.ส.กมลรัตน์  เกลี้ยงรัตน์             นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ                     กรรมการ  
          4.49 นายธีรวัฒน์  เอ้งฉ้วน                  เจ้าหนา้ที่ระบบคอมพิวเตอร์                         กรรมการ 
          4.50 น.ส.ชนัญชิดา  ศรีสุข                  เจ้าหน้าที่ธุรการ                                        กรรมการ 
          ๔.51 นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน          กรรมการและเลขานกุาร 
          ๔.52 นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ                  กรรมการ  
                                                                                                           และผู้ช่วยเลขานุการ 
          ๔.53 นางเพ็ญศร ี  ลำยอง         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ                   กรรมการ 
                                                                                                           และผู้ช่วยเลขานุการ 
        

             5. คณะกรรมการดำเนินงาน  มีหน้าที่ จัดประชุม อำนวยความสะดวกในการจัดประชุม จัดทำเอกสารที่
เกี่ยวข้องในการประชุม  ประกอบด้วย 
         ๕.1 นายระนิต  ณ  พัทลุง     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที ่             ประธานกรรมการ 
                                             การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1           
           ๕.2 นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์    ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                 กรรมการ 
           ๕.๓ น.ส.กรรภิรมย์  ทองเรือง       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ         กรรมการ       
           ๕.๔ น.ส. ศิริวรรณ  ยิวสิว      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ                กรรมการ 
                                                      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
                                                      เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ๕.๕ นางวีระวรรณ  สัตถาภรณ์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ                กรรมการ 
 ๕.๖ นางเพ็ญศร ี ลำยอง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ                กรรมการ 
 ๕.๗ น.ส. ชนาธิป   สุดเมือง       เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน                              กรรมการ 

     ๕.๘ นายธีรวัฒน์  เอ้งฉ้วน   เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                            กรรมการ         
  ๕.๙ นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ                กรรมการ 
                                                                                                                  และเลขานุการ 
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        6. คณะกรรมการฝ่ายวิทยากร  มีหน้าที่ บรรยายให้ความรู้ต่าง ๆ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ฯ ประกอบด้วย 
            6.1 นายธรีะวัฒน์  วรรณนุช        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      ประธานกรรมการ 
                                                      ประถมศึกษาตรัง เขต 1                      
            6.2 นายพยุงศักดิ ์ กัญจนโรจน์    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            กรรมการ 
                                                      ประถมศึกษาตรัง เขต 1 
            6.3 นางจุรีรัตน์  ครีีรัตน์            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            กรรมการ 
                                                      ประถมศึกษาตรัง เขต 1 
            6.4 นายระนิต  ณ  พัทลุง          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            กรรมการ 
                                                      ประถมศึกษาตรัง เขต 1           
            6.5 นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์       ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ 
          
         7. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าทีบ่ันทึกภาพการประชุม  ประกอบด้วย 
            7.๑ นายเกษม   มากชู               ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                                  หัวหน้า                   
            7.๒ นายธรีวัฒน์  เอ้งฉ้วน           เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                                           ผู้ชว่ย 
            7.3 น.ส.ชนัญชิดา  ศรีสุข           เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                   ผู้ชว่ย           
        

               8. คณะกรรมการฝ่ายการเงนิ   มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษา กำหนดแนวทางการจัดซ้ือจัดจ้าง หลักฐานการ
เบิกจ่าย  ตรวจสอบการเบิกจ่ายและรายงานทางการเงิน ให้เป็นไปตามแนวทาง  และระเบียบของทางราชการ 
ทันตามกำหนดเวลา  ประกอบด้วย 
             8.๑ นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่              ประธานกรรมการ 
                                                      การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต ๑ 
             8.๒ นางจินตนา  งามประดิษฐ์    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน                กรรมการ 
             8.3 นางสุนันทา  รัตตมณี         นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ                  กรรมการ 
             8.4 นางวนิดา  คำนวณศิลป์      เจ้าพนักงานพัสดุ  ชำนาญงาน                              กรรมการ 
             8.5 นายคเณศ  โยธี                ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์               กรรมการและ         
                                                                                                                      เลขานุการ                                                            
         

                 9. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ    มีหน้าทีร่ับ-ส่งคณะกรรมการ ฯ และอำนวยความสะดวกในการ
เดินทางไป-กลับ ของคณะกรรมการ ฯ  ประกอบด้วย                                                          
             9.๑ นายเกษม   มากชู              ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                                หวัหน้า            

   9.๒ นายกฤตภาส  บรรสาร        พนักงานขับรถยนต์                                   ผู้ช่วย 
   9.3 นายภาษิต  ศรีวุ่น         พนักงานขับรถยนต์                  ผู้ช่วย 

             9.4 นายโรม  จันทร์ย่อง   ครูช่วยสอน                                         ผู้ชว่ย 
             9.5 นายธนกร  ชว่ยพันธ์           พนักงานขับรถยนต์                                             ผู้ชว่ย 
 

      10. คณะกรรมการฝ่ายสรุปผล รายงานผล มีหน้าที ่สรุปผล รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ฯ    
ประกอบด้วย  

             10.1 นายระนิต  ณ  พัทลุง         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที ่         ประธานกรรมการ 
                                                        การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1           
             10.2 นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์      ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                     กรรมการ        
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             10.๓ นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ            กรรมการ  
                                                                                                                 และเลขานกุาร 
             10.๔ นางเพ็ญศรี  ลำยอง            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ            กรรมการ 
                                                                                                          และผู้ช่วยเลขานุการ                                                                                                                                                                                                               
              

                          ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง จดัเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ        
              

                          ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                      สั่ง  ณ  วันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



แบบติดตามและรายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 

                     รอบ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.–มี.ค)   
            รอบ 9 เดือน (ต.ค.–มิ.ย)             รอบ 12 เดือน (ต.ค.–ก.ย)  

1. ชื่อโครงการ .............................................................................................................................................. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. กลยุทธ์ สพป.  

   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ใน 
                      ศตวรรษที่ 21 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ 
                      เหลื่อมล้ำทางการศึกษา   
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
                      ในการบริหาร 

3. สนองตัวชี้วัดสพป. ข้อที่ ......................ระบุรายละเอียดตัวชี้วัด.............................................................. ....... 
                                ............................................................................................................................. ........... 

4.  สนองจุดเน้น สพป.  
     จุดเน้นที่ 1 ด้านโรงเรยีนคุณภาพ 
     จุดเน้นที่ 2 ด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
     จุดเน้นที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ  
     จุดเน้นที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มทีร่ับผิดชอบโครงการ  .................................................................................................... .......................... 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
    6.1 …………………………………………………………………….. 
    6.2 .............................................................................. 
    6.3 ……………………………………………………………………. 
    6.4 ............................................................................. 

7. งบประมาณ  จำนวน  ...........................................  บาท 
       จากงบบริหารจัดการเขตพ้ืนที่  
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. ระบุ ........................................................................ ................................ 
       จากสำนักต่างๆของ สพฐ. (งบแลกเป้า) ระบุ .................................................................................. 
        จากแหล่งอื่นๆ ระบุ ................................................................. ....................................................... 
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8. กิจกรรมตามโครงการ  (เฉพาะกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณ)  จำนวน  ...................... กิจกรรม   
    กิจกรรมที่ 1  ระบุ ....................................................................................................................................... 
                     งบประมาณ ............................................................. บาท 

    กิจกรรมที่ 2  ระบุ - งบประมาณ  -  บาท 

    กิจกรรมที่ 3  ระบ ุ- งบประมาณ  -  บาท 
 
9. ผลการดำเนินการตามเปา้หมาย เชิงปริมาณ      

การดำเนินการ เป้าหมายตามแผน 
(***ตามรายละเอียดใน

โครงการ***) 

ผลการดำเนินงานจริง 

เป้าหมายการดำเนินงาน    
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ   
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม   
3) สถานที่จัดกิจกรรม   
  
10. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ  (***กรณีมีหลายกิจกรรมให้ระบุชื่อกิจกรรมด้วย***)   
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(*** ให้ระบุเป้าหมายตามที่กำหนด 

ไว้ในโครงการ)  

ผลการดำเนินงาน 
(***เขียนอธิบายให้ ชัดเจนว่าบรรลุ
เป้ าห ม าย อย่ า ง ไร  ห รื อ ไม่ บ ร รลุ
เป้าหมายเพราะสาเหตุใด ***) 

ความสำเร็จ 

วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่
บรรลุ 

1)...................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
................................................... 

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………. 

………
………
………
………
………
……… 

…………
…………
…………
…………
…………
………… 

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………................. 

2)...................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
...................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............ 
……….. 
……….. 

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

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

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

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

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

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

.............................
............................ 
……………………… 
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11. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1........................................................ 
.......................................................... 
......................................................... .. 
......................................................... .. 
........................................................... 
........................................................ .. 
.......................................................... 
........................................................... 
…………………………………………………. 
………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................ 
2...................................................... 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
......................................................... 
........................................................ 
........................................................ 
......................................................... 
………………………………………………… 
……………………………………………….. 
 

……………………………………….. 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
……………………………………….. 
.............................................. 

……… 
…….. 
……… 
……… 
……… 
……… 
……… 
……… 
………. 
………. 
……… 

………. 
……….. 
………. 
……… 
………. 
………. 
………. 
……… 
……… 
……… 
……… 

……………………… 
…………………….. 
…………………….. 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
………………………. 
……………………… 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
 

 

12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

    
    
    
    

รวม …………………….. ………………..  
คงเหลือ ..................................................  
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13. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขต้องระบุด้วยว่าจะพัฒนาการดำเนินงานที่เกิด
ปัญหาต่อไปอย่างไร***) 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการ 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
........................................................................................ 
.......................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
14. แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน (***ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในช่องทางใดบ้าง ผลงานที่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่
เป็นอย่างไร  จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบายให้ชัดเจน***) 
     14.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     14.2 ............................................................................................................................. ................. 

15. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (***ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดขอบโครงการ***) 
    15.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    15.2 ............................................................................................................................. ..................  

16. เอกสารประกอบ 
     (   )   สรุปประเมินผลตามแบบสอบถาม  (***ต้องเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามแล้ว***) 

     (   )   ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้/นวัตกรรม (ถ้ามี)         

     (   )   รูปภาพประกอบการดำเนินงาน (ประมาณ 4-6 ภาพ)   

     (   )    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) เช่น  ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถ (Pretest - Posttest) เป็นต้น 

     (ลงช่ือ).........................................  ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                            (...........................................) 
                                                 (ลงชื่อ)........................................... ผู้อำนวยการกลุ่มฯ 
                                                            (...........................................) 



กลุ่ม/เครือข่ายท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ

กลยุทธ์/โครงการ รับผิดชอบ งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค.- ธ.ค.63) (ม.ค.- มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย64)

กลยุทธ์ท่ี 1  จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

1. กิจกรรมวันส าคัญ อ านวยการ 16,000          /  /  /  /

2. ขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา นิเทศฯ 60,600          /  /

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร

               และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

1. โรงเรียนฐานวิจัย นิเทศฯ 50,000          /
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็ว นิเทศฯ 56,400          /  /
    แบบอินเดีย (เวทคณิต: Vedic Mathematics)

3. ประเมินพัฒนาการเด็กจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 นิเทศฯ 40,000          /
4. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มโรงเรียน 150,000         /  /

กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะ

                ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม

1. การปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีศักยภาพ มีความพร้อมในการ พัฒนาครูและ 8,980            /  /

   ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานครูมืออาชีพ บุคลากรฯ

ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 รายไตรมาส (การใช้งบประมาณ)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1



กลุ่ม/เครือข่ายท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ

กลยุทธ์/โครงการ รับผิดชอบ งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค.- ธ.ค.63) (ม.ค.- มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย64)

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนพิเศษเรียนรวม นิเทศฯ 20,730          /

3. พัฒนาศักยภาพครูประจ าช้ันเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็น ส่งเสริม 36,500          /  /

   นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา การจัดการศึกษา
4. นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานฯ และการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน บุคคล          87,000  /  /  /  /
   ในหน้าท่ี ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาใหม่ (จ านวน 15 ราย)

กลยุทธ์ท่ี 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
                มีมาตรฐาน และการลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา

1. การด าเนินงานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว ส่งเสริม 7,000            /

การจัดการศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล

                และใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการบริหาร

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ นโยบายและแผน 150,000         /

    จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564

2. ประชุมจัดต้ัง จัดสรร ติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 นโยบายและแผน 28,000          /  /  /  /

3. นิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา นิเทศฯ 45,000          /

    คุณภาพการศึกษา

4. การสรรหาและเลือกสรรผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ บุคคล 104,600         /  /



กลุ่ม/เครือข่ายท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ

กลยุทธ์/โครงการ รับผิดชอบ งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค.- ธ.ค.63) (ม.ค.- มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย64)

5. ประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา อ านวยการ 132,900         /  /  /  /

    ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

6. ประชุมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เพ่ือพัฒนาองค์กร อ านวยการ 30,000          /  /  /  /

    ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

7. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา นิเทศฯ 60,000          /  /  /  /

    (ก.ต.ป.น.)

8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน 11,520          /  /

9. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมการศึกษา 87,260          /  /  /

   สารสนเทศและการส่ือสาร ปีการศึกษา 2564 ทางไกลฯ

10. ประชุมคณะกรรมการเกล่ียอัตราก าลัง/ย้ายข้าราชการ/พิจารณาความดี บุคคล 10,000          /  /  /  /

    ความชอบ และการคัดเลือกเข้ารับรางวัลต่าง ๆ ของครูและบุคลากร

    ทางการศึกษา

11. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก นโยบายและแผน 12,900          /

12. องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง นิเทศฯ 35,000          /  /  /  /

     เขต 1

รวมท้ังส้ิน 23 โครงการ 1,113,790    



 
 
 

คณะทำงาน 
 
 
ที่ปรึกษา 
      นายธีระวัฒน์  วรรณนุช      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
      นายระนิต  ณ  พัทลุง      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 
คณะทำงานจัดทำเอกสาร 
       นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์      ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
       นางสาวกรรภริมย์  ทองเรือง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 
       นางอรพินทร์   วิภูษณะภัทร์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
       นางสาวศิริวรรณ  ยิวสิว      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
       นางวีระวรรณ  สัตถาภรณ์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
       นางเพ็ญศรี  ลำยอง                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
       นางสาวชนาธิป  สุดเมือง        เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
       นายธีรวัฒน์  เอง้ฉ้วน        เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
  
สรุป/รวบรวม/วิเคราะห์/จัดทำรูปเล่ม  
      นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์      ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
      นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
      นายธีรวัฒน์  เอ้งฉ้วน      เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
         
 
 
 
 
 
 
           



วิสัยทัศน
“ องคกรคุณธรรม

มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน ”

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
193 หมู 12 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหลอ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

โทร. 075-572030  โทรสาร. 075-291509


