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แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 

 

       ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและสภาพการจัดการศึกษา 

1. สถานที่ตั้ง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   ตั้งอยู่เลขที่ 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.go.th@gmail.com 
 

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 และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

    (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (5) ศึกษา 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 
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   (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  ให้มีการนำมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานมากำหนดเป็นแนวทางในการติดตาม

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 
นางชุลีกร  ทองด้วง 

 

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
นายพงศักดิ์  จันทรเกษ 
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4. ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
    ผู้บริหาร 
    นางชุลีกร  ทองด้วง 
    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
    นางสุมน  ไชยเสนีย์                                                         
    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1    
    นายระนิต  ณ  พัทลุง                               
    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1       
    นางเสาวภาพัชร  ภู่ประภาดิลก                                                    
    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1                                                                                  
    

5. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 
    นางเฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ์    
    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา                                                                                                                                          
    นางสาวกรรภิรมย์  ทองเรือง          
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน       
    นางสรัญญา  โยธี                 
    ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                                            
    นายธเนศพล  เจริญสุข       
    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
    นายเกษม  มากชู            
    ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
    นางยุพดี  คลาดนาน 
    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    นางสุนันทา  รัตตมณี 
    นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
    นางสาวศิริวรรณ ยิวสวิ        
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    นางบุญชาติ  เนียมช ู
    นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    นายสมหมาย  ชายเกตุ 
    นิติกร ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
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6.  จำนวนบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

ที ่ กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ จำนวน(คน) 
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 
3 ศึกษานิเทศก์ 7 
4 บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) 40 
5 พนักงานราชการ 2 
6 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว 13 
 รวม 66 

     

        ที่มา : ข้อมูล  ณ  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 (กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตรัง เขต 1                                            

7. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
    1.ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาและนักเรียน  
 

ตารางท่ี 1  จำนวนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2564 
              จำแนกตามระดับการจัดการศึกษา 
 

ระดับที่จัดการศึกษา จำนวนโรงเรียน 

ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 113 

ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3   19 

รวม                          132 
 
ตารางที่ 2  จำนวนโรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  
               เขต 1  ปีการศึกษา 2564  จำแนกรายอำเภอ   
 

ที่ อำเภอ โรงเรียน ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น รวม 
1 เมือง 35 414 1,706 5,837 411 7,954 
2 ปะเหลียน 37 333 780 3,454 192 4,426 
3 ย่านตาขาว 33 319 1,023 3,394 59 4,476 
4 นาโยง 17 185 735 2,097 240 3,072 
5 หาดสำราญ 10 92 339 1,033 57 1,430 

รวม 132 1,343 4,583 15,815 960 21,358 

   ที่มา : ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                      



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 6 

 

ตารางท่ี 3  จำนวนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
              จำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2564   
  

ที่ อำเภอ โรงเรียน ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น รวม 
1 เมือง 6 72 225 778 411 1,414 
2 ปะเหลียน 5 62 139 750 192 1,081 
3 ย่านตาขาว 3 35 58 192 59 309 
4 นาโยง 4 57 184 577 240 1,001 
5 หาดสำราญ 1 13 49 145 58 252 

รวม 19 239 655 2,442 960 4,057 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564                                                     

ตารางท่ี 4  จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
              จำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2564 
 

ที่ อำเภอ โรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน 
ขนาดสถานศึกษา (มีจำนวนนักเรียน) 

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

1 เมือง 14 945 121 1 1 3 5 2 2 

2 ย่านตาขาว 22 1,679 200 1 0 6 5 4 6 

3 ปะเหลียน 22 1,570 180 1 1 7 5 6 2 

4 นาโยง 5 434 44 0 0 0 2 1 2 

5 หาดสำราญ 3 269 27 0 0 0 0 3 0 

รวม 66 4,897 572 3 2 16 17 16 12 
ที่มา : ข้อมูล 25  มิถุนายน 2564 
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ตารางท่ี 5  จำนวนกลุ่มโรงเรียน/เครือข่ายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
              จำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน/เครือข่าย ประธานกลุ่ม/เครือข่าย จำนวนโรงเรียน 
1 กลุ่มโรงเรียนน้ำผุด-โพธาราม นายอภิชาต  อนุตรพัฒน์ 12 
2 กลุ่มโรงเรียนวชิรมิตร นายสุวิทย์  กังแฮ  10 
3 กลุ่มโรงเรียนหนองตรุด-นาท่าม นางพิสิทธิ์  สุขรักษา 7 
4 กลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง นายพรชัย  คำนวณศิลป์ 8 
5 กลุ่มโรงเรียนนาโยง นายเสรี  ย่องจีน 8 
6 กลุ่มโรงเรียนทุ่งค่าย-เกาะเปียะ นายอาริยะ  ดำช่วย 9 
7 กลุ่มโรงเรียนย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ นายนายจีระศักดิ์  นุ่นปาน 8 
8 กลุ่มโรงเรียนสายชลสัมพันธ์ นางพิมพ์ชนก  ประดิษฐานุสรณ์ 8 
9 กลุ่มโรงเรียนไพรสวรรค์ นายอัศวกรณ์  สิทธิศักดิ์ 9 
10 กลุ่มโรงเรียนหาดสำราญ นางเสาวภา  สมาพงค์ 10 
11 กลุ่มโรงเรียนปะเหลียน ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์  พรมยศ 11 
12 กลุ่มโรงเรียนสุโสะ-บ้านนา นายอาคม  บริสุทธิ์ 12 
13 กลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว นายให้  พลประสิทธิ์ 13 
14 กลุ่มโรงเรียนนาโยงสัมพันธ์ นายภิญโย  ชูเดช 7 
15  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ            

การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
นายดำรงค์  วรรณแรก (โรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา 
จำนวน 19 โรง) 

รวม 132 

2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา        
 

ตารางท่ี 6  จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
              ประถมศึกษาตรัง เขต 1  ปีการศึกษา 2564  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 8 412 455 33 27 461 521 
2 ย่านตาขาว 33 2 244 279 32 12 310 354 
3 ปะเหลียน 37 2 267 306 35 17 337 389 
4 นาโยง 17 2 173 192 17 12 200 229 
5 หาดสำราญ 10 0 86 96 10 7 103 120 
 รวม 132 14 1,182 1,328 127 75 1,411 1,613 

 

    ทีม่า : ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564                                             
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม 4 กลุ่ม สาระ

เขตพืน้ท่ี

สพฐ.

ประเทศ

3. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
  

    ด้านคุณภาพ   
            ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
            ตารางที ่7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที ่6                       
ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ระดับเขตพ้ืนที่ 
ระดับสพฐ. และระดับประเทศ  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

เขตพื้นที ่ สพฐ. +เพิ่ม/-ลด ประเทศ +เพิ่ม/-ลด 
ภาษาไทย 61.28 54.96 +6.32 56.20 +5.08 
ภาษาอังกฤษ 41.12 38.87 +2.25 43.55 -2.43 
คณิตศาสตร์ 31.61 28.59 +3.02 29.99 +1.62 
วิทยาศาสตร์ 41.85 37.64 +4.21 38.78 +3.07 
รวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 43.97 40.02 +3.95 43.14 +1.83 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม 4 กลุ่ม สาระ

เขตพืน้ท่ี

สพฐ.

ประเทศ

           ตารางที่ 8  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ระดับเขตพ้ืนที่  
ระดับสพฐ. และระดับประเทศ  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

เขตพื้นที ่ สพฐ. +เพิ่ม/-ลด ประเทศ +เพิ่ม/-ลด 
ภาษาไทย 57.86 55.18 +2.68 54.29 +3.57 
ภาษาอังกฤษ 29.39 34.14 -4.75 34.38 -4.99 
คณิตศาสตร์ 21.19 25.82 -4.63 25.46 -4.27 
วิทยาศาสตร์ 29.32 30.17 -0.85 29.89 -0.57 
รวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 34.44 36.33 -1.89 36.01 -1.57 
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         ตารางที่ 9    ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ระดับเขตพ้ืนที ่ 
ระดับสังกัดและระดับประเทศ  
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

เขตพ้ืนที่ สังกัด +เพิ่ม/-ลด ประเทศ +เพิ่ม/-ลด 
ด้านคณิตศาสตร์ 42.37 41.30 +1.07 40.47 +1.90 
ด้านภาษาไทย 49.47 47.76 +1.71 47.46 +2.01 
รวมเฉลี่ยความ 
สามารถ 2 ด้าน  

45.92 44.53 +1.39 43.97 +1.95 

 
 

 

 
        ตารางท่ี 10 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ระหว่าง 
ปีการศึกษา 2561 - 2563  
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

2561 2562 +เพิ่ม/-ลด 2563 +เพิ่ม/-ลด 
ด้านคณิตศาสตร์ 49.23 49.17 -0.06 42.37 -6.80 
ด้านภาษาไทย 54.16 48.57 -5.59 49.47 +0.90 
รวมเฉลี่ย
ความสามารถ 2 ด้าน 

51.70 48.87 -2.83 45.92 -2.95 
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        ตารางท่ี 11  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : NT)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   
 

สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
การอ่านออกเสียง 74.51 13.06     
การอ่านรู้เรื่อง 72.11 8.85     
รวม 2 สมรรถนะ 73.33 20.24     
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ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ           

      ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  มีรายละเอียดดังนี้ 

 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและของประเทศชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 5  ร้อยละของผู้เรยีนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ สังคมและสติปญัญา ร้อยละ 80 บรรล ุ
ตัวชี้วัดที่ 6  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
                ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

เพิ่มขึ้น - 

ตัวชี้วัดที่ 8  ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึน้ไป ร้อยละ 70 บรรล ุ
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศกึษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนา 
                 และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพฒันาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ ์
                 ที่กำหนด 

ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน ร้อยละ 100 บรรล ุ
                 คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA    
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ    
                 เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความ   
                 ต้องการและบริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทายท่ีเป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษ   
                        ที่ 21   
                 ตัวชี้วัดที่ 14.1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ร้อยละ 80 บรรล ุ
                 ตัวชี้วัดที่ 14.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 80 บรรล ุ
                ตัวชี้วัดที่ 14.3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ร้อยละ 80 - 
กลยุทธ์ที่ 4   การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแตล่ะระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ   
                 ตัวชี้วัดที่ 15.1  ประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรยีน 
                                     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ร้อยละ 100 บรรล ุ

                 ตัวชี้วัดที่ 15.2  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสตูรในปีการศึกษา 2563 
                                     ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ร้อยละ 100 บรรล ุ

                 ตัวชี้วัดที่ 15.3  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบหลักสตูรในปีการศึกษา 2563 
                                     ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรอืเทียบเท่า 

ร้อยละ 100 - 

                 ตัวชี้วัดที่ 15.4  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสตูรในปีการศึกษา 2563  
                                      ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 78 - 

กลยุทธ์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย  อยู่ในระดับ
คุณภาพมาก 
          ผลการประเมินการดำเนนิงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
             ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการประเมิน 1 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิ์ผลของการ
บริหารและการจัดการศึกษา 6 ตัวบ่งชี้ ผลประเมินโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม รายละเอียดดังนี้  

 
 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่ 1  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความสำเรจ็และเป็นแบบอย่างได้ ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อ 
               การประกันคุณภาพการศึกษา 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 3  ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มคีุณภาพตามหลักสตูร ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4  ประชากรวัยเรียนได้รบัสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน 
               ศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  ลูกจ้างในสำนักงาน 
                เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจกัษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่อง 
                เชิดชูเกียรติ 

ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 6  ผู้รับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจดัการศึกษา 
               รวมทั้งการให้บริการ 

ดเียี่ยม 

คะแนนเฉลี่ยรวม ดเียี่ยม 
     
 
          ผลการประเมินการดำเนนิงานตามตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ:
กพร. ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 
           ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้คะแนนร้อยละ 91.31  อยู่ในระดับ
คุณภาพ  
 
         ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
          ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment 
Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ผลการประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 ได้รับคะแนน 91.44 อยู่ในลำดับที่ 155 ของสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา จำนวน 225 เขต    



 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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 ส่วนที ่2  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

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

มาตรา 54 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 
ของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกัน
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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 ์และเทคโนโลยีกา รพล ั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 
               1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
               2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
               3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
               4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
               5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
               6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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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 มีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 5 เรื่อง  ได้แก่ 1) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็ก
และเด็กก่อนวัยเรียน   2) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา    3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต  
คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์    4) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ 
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  5) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล   และด้าน 
การป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ มีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 1 เรื่อง ได้แก่ การป้องกันและเฝ้า
ระวัง  
 

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 
   (แผนระดบั 2 ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560) 
          แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 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 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้
วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  
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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 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ   และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและ 

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ      

ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็น และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา 

เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายดังนี ้
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย    และทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นใน 

ศตวรรษท่ี 21   
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน 

วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา สามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้     ตามหลักสูตรอย่างมี 

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  
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา รองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ 

ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม   สร้างขวัญ 

กำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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8. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ได้กำหนดนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565   
โดยยึดหลักในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ให้สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  โดยมีวิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าประสงค ์และนโยบาย ดังนี้ 
           

             8.1 วสิยัทัศน ์ 
                 “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  
                 6) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
                 7) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี 
ดิจิทัล 
               

                      8.3 นโยบาย 
                1. ด้านความปลอดภัย 
                     พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน  ครู  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 
                    3) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียม
กัน 
                    4) ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต  มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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               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 
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา 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        
 

            8.4 กลยทุธ ์
                   1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
                   2) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
                   3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
                   4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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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. 2565 ดังนี้ 

วิสัยทัศน ์(Vision)       

            “ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดำรงชีวิตวิถีใหม่ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   

พันธกิจ (Mission) 
            1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ     และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

  2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัยจาก 
ภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  4. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา   ให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา      
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

  5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ  ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง  
ทั่วถึง มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
            6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
            7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    โดยใช้หลักธรรมาภิบาล     
และระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
 

กลยุทธ์ที ่1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  

                   เป้าประสงค์   
                  1. ผู้เรียนทุกคน มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ    ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสาธารณะ  มีจิตอาสา 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ โอบอ้อมอารี มีวินัย    
                  2. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่ม ี     
ผลกระทบต่อความมั่นคง  
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                  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  เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมีความ 
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
                  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  มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ 
ผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

               แนวทางการดำเนินงาน  
                 1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน   มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก    
ของชาติ   ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีคุณธรรม  จรยิธรรม       
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม 
                 2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบ 
กระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
ไซเบอร์  ภัยพิบัต ิ และภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่  ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไข หากได้รับ
ผลกระทบจากภัยดังกล่าว  ตลอดจนมีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษาและชุมชน 
                 3. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ให้มีความมั่นคงปลอดภัย  และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้   ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ   ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย   อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม      
                4. สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา   มุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน  ของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด  
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กลยุทธ์ที ่2  สง่เสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ให้มี 
               ความปลอดภัยทุกรูปแบบ  
                  เป้าประสงค์   
                 ผู้เรียน  คร ู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกคน  มีความรู้  ความเข้าใจ   มีความพร้อม 
สามารถรับมือจากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่  โรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิต
ใหม่ เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี   
                   

                                  ตัวชี้วัด  
                    1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่ส่งเสริมสนับสนุน สร้างภูมิคุ้มกัน สามารถรับมือจาก
ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบได้ 
                    2. ร้อยละ 100  ของครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่  (New Normal)   มี 
ความรู้ความเข้าใจการจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดได้ 
        3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีแผน หรือมาตรการในการจัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

          

  แนวทางการดำเนินงาน  
  1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  ให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขเก่ียวกับภัยคุกคาม     

ภัยจากยาเสพติด  ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์  อาชญากรรมไซเบอร์  ภัยพิบัต ิ 
และภาวะฉุกเฉิน  โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เก่ียวข้องกับ 
ความปลอดภัย 
                  2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้  มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิต  และทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน  เพ่ือรองรับ  
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ 
                  3. เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ได้อย่างทันท่วงที เช่น     
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั ่นแกล้งรังแกผู ้อื ่น (Bully) ความรุนแรงใน
สถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศและยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
                  4. สร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถวิเคราะห์ ประเมิน
สถานการณ์ความเสี่ยง  และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ    และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่  (New Normal) 
                  5. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง  นำสู่  Digital  Life  @  learning   
รวมถึงความพร้อมของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์
สถานการณ์ภัยพิบัติ และภัยคุกคาม 
                  6. พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
                  7. ส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการป้องกันภัย 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 26 

 

 
กลยุทธ์ที ่3     พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ 
                  ในศตวรรษที่ 21  
                     

                                         เป้าประสงค์  
                     1. สถานศึกษามีหลักสูตรปฐมวัย  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา และผู้เรียนทุกระดับได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  มีทักษะความสามารถที่สอดคล้อง 
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
                     2. ผู้เรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT) ผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด 
                     3. ผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 40 
ในแต่ละวิชา 
            4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ   มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และประเทศ 
                     5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขท้ังร่างกายและจิตใจ            
                     6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง 8 ประการ    
                     7. ผู้เรียนทุกระดับมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น    
ในศตวรรษท่ี ๒๑    
                     8. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ 
                     9. ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความ 
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
                    10. ผู้เรียนมผีลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
                    11. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็น  ด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

                     ตัวช้ีวัด  
                     1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 (3Rs 8Cs)   
                     2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนปฐมวัย มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
                     3. ร้อยละ 60  ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
                     4. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 
40 ในแต่ละวิชา 
                     5. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะด้านต่าง ๆ   เพ่ือการ 
ประกอบอาชีพและการมีงานทำตามความถนัด   และความต้องการของตนเอง   มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ 
ต้องการของท้องถิ่น และประเทศ 
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                     6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ  
                     7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
                     8. ร้อยละ 80  ของผู้เรียน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฎศิลป์ ดนตรี กีฬา)  
                     9. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เหมาะสมกับระดับชั้น 
                    10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความสามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป 
                    11. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้
เรื่องการอ่าน   (Reading Literacy)  ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์  (Mathematical Literacy)   และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  
                    12. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการ 
เรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
                     

                                       แนวทางการดำเนินงาน  
                   1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาสู่การปฏิบัติ   ให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง  ให้เป็น
หลักสูตรเชิงสมรรถนะ  สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นราย 
บุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย 
และพัฒนากระบวนการนำไปสู่การปฏิบัติเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                   
                   2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน 
                      2.1 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรยีนระดับปฐมวัย 
                             2.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   ดำเนินการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง  ให้มีความเข้าใจ 
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
                             2.1.2 สนับสนุนให้สถานศึกษามีครู หรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัย ตามมาตรฐานที่กำหนด                                                                                
                             2.1.3 จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย   จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและ
นอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้  สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนปนเล่น  เรียนรู้อย่าง 
มีความสุข                                            
                     2.2 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรยีนระดับประถมศึกษา  
                            2.2.1 ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัย 
ในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ 
                                    1) เป็นไปตามหลักสูตร    
                                    2) มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
                                    3) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                                    4) มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ สอดคล้องกับความ 
                                        ต้องการของท้องถิ่นและประเทศ     
                                    5) มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม     
                                    6) มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ                      
ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
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                                   7) มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน    
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ    
                            2.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง
กับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทาง
ทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้  
                            2.2.3 สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคล และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ   
                            2.2.4  กำกับ  ติดตาม  และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาภาพรวม  
รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง    
                     2.3 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรยีนระดับมัธยมศึกษา    
                           2.3.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
โครงการ/โครงงาน รวมถึงการจัดห้องเรียนพิเศษประเภทต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน 
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ  
                                       1) เป็นไปตามหลักสูตร              
                                       2) มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21      
                                       3) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                                       4) มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3   
                                           เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ      

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

                                           เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ             
                                       7) มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรัก        
                                           การอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
                                 2.3.2  ประสานการดำเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น                                       
                                 2.2.3  ส่งเสริม  สนับสนุนสถานศึกษา   จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
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 
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                     3) นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุก
ระดับการจัดการศึกษา     
                       แนวทางการดำเนินงาน 
                        1. จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียน 
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด                          
                        2. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล                          
                        3. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
องค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย  
                        4. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
ผ่านการเรียนรู้ระบบดิจิทัล เพ่ือพัฒนาพหุปัญญาเป็นรายบุคคล                                                                            
                                             
กลยุทธ์ที ่4       พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
                    วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    
                    

                       เป้าประสงค์ 
                        1. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครู” เป็น  “ครูยุคใหม่”  ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้  
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้  
                        2. ครู มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning/ 
Co-creation                       

    3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะ  มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  มีความรู้และทักษะในสังคมยุควิถี
ใหม่ (New Normal) พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

        

                       ตัวช้ีวัด 
                       1. ร้อยละ 100 ของครู  มีการเปลี่ยนบทบาทเป็น  “ครูยุคใหม่”  ผู้ให้คำปรึกษา  ข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้ หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้   
                       2. ร้อยละ 100 ของครู ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ที่ตอบ 
สนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                       3. ร้อยละ 100 ของครูสอนภาษาอังกฤษ  ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ  และทักษะใน
การสอนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ระดับทางภาษา (CEFR)  
    4. ร้อยละ 100  ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  มี 
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
                     

                       แนวทางการดำเนินงาน 
                       1. ส่งเสรมิให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ เป็น “ครูยุคใหม่” ผู้อำนวยการการเรียนรู้  ผู้ให้ 
คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร         
                       2. ส่งเสรมิและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัด
ประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active Learning) 
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                   3. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผน และเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด 
ที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
                   4. ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC)  
                   5. ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล   (Digital 
Literacy)  การสอนดิจิทัล  (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน  
                   6. ส่งเสริม พฒันา  และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ   โดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา  (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)  ตามเกณฑ์ 
ที่กำหนด  
                   7. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction)   
                   8. ส่งเสริม และพัฒนาครู ให้มีความรู้  และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)  
                   9. ส่งเสริม และพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                 10. ส่งเสริม และพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้   สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
                 11. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง ผ่านระบบ Online และแบบ 
Face - to - Face Training 
                 12. สนับสนุนครู ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 
 

กลยุทธ์ที ่5   สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ  
                เหลื่อมล้ำทางการศึกษา                    
                    

                                     เป้าประสงค์  
                   1. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค จนจบ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      
                   2. สถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน   ตามบริบทของพ้ืนที่  ระบบงบประมาณของสถานศึกษา   
มีประสิทธิภาพและโปร่งใส         
                   3. สพป.และสถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล และนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
                   4. สถานศึกษามีระบบการดูแล  ติดตามช่วยเหลือ สนับสนุนและประเมินผล ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ                                             
                    

                                       ตัวช้ีวัด  
                   1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ี มีคุณภาพ เป็นมาตรฐานเสมอกัน 
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                   2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท       
                   3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ยากจน ได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง  
                   4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  
เพ่ือใช้  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ อย่างเหมาะสมเพียงพอ  
                   5. ร้อยละ 100 ของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน                     
                   6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนว  
ที่มีประสิทธิภาพ  
                                      

                                     แนวทางการดำเนินงาน 
                   1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภาคเอกชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ  
จัดการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา                             
                   2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามบริบท 
ของพ้ืนที่    
                   3. ส่งเสริม พัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  Technology)  เพื่อเป็นเครื่องมือ     
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เต็มตามศักยภาพแต่ละบุคคล  
                  4. บริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุน เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และโปร่งใส  
 
กลยุทธ์ที ่6   จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม                 
                    

                                      เป้าประสงค์  
                   1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 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 
อนุรักษส์ิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และมีความยั่งยืน     
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                                      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 100 ของสถานศึกษา มีกิจกรรมลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการดำเนินกิจกรรม
ประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน    
                    5. ร้อยละ 60  ของสถานศึกษามีนวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
                    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  และขยายผลศูนย์การเรียนรู้   ลดใช้พลังงาน   การจัดการขยะและอนุรักษ์  
สิ่งแวดล้อม 
                    6. พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการให้ความรู้ และแนวทางการจัดการเรียนรู้กิจกรรมเรื่องการ 
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                    7. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                    8. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษา นำร่องขยายผลส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา  ด้านการ
ผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ  เช่น  การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5  และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก 
และสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา  
                    9. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
                   10. ขยายผลผ่านระบบ DLTV  ส่งเสริมความรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ต่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ด ี  และการเลือก
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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                   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
อุตสาหกรรมการผลิต  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ   และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตร     
กับสิ่งแวดล้อม เพ่ือนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
                  14. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชน
วัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบ  ที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอด
สารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
                  15. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษา   ทั้งในระบบออนไลน์ และนิเทศ  
เชิงคุณภาพ พัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงาน  และมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์ และจัดพิมพ์เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน                 
 
กลยุทธ์ที ่7  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลและใช้เทคโนโลยีดิจิล 
               ในการบริหาร                    
                   

                                     เป้าประสงค์   
                  1. สพป. และสถานศึกษา มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร 
จัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
                  2. สพป.และสถานศึกษา มีการบริหารจัดการ โดยเฉพาะด้านงบประมาณและการบริหารงานบุคคล 
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท   
                  3. สพป.และสถานศึกษา พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร  และการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
                  4. สพป.และสถานศึกษา   มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม    ที่เหมาะสมกับ
บริบท 
 

                  ตัวช้ีวัด  
                  1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                  2. สพป. และ สถานศึกษา ร้อยละ 100 บริหารจัดการศึกษาด้วยความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตามหลักธรรมาภิบาล                  
                  3. สพป.และสถานศึกษา  ร้อยละ 100   ที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
                  4. สพป.และสถานศึกษา ร้อยละ 100  นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ  
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                  5. สพป.และสถานศึกษา ร้อยละ 100 มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ด้านบริหารจัดการศึกษา  
                  6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่
การวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)                    
 

                 แนวทางการดำเนินงาน 
                 1. ให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา   
                     1.1 ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา   จัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล    เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเป็น
ภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน                            
                     1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา   หรือกลุ่ม
สถานศึกษา ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
                     1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดำรง 
อยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มคีวามยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่                
                     1.4 ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสรับการศึกษาที่มี 
คุณภาพ 
                     1.5 ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต   
                     1.6 นำผลการประกันคุณภาพการศึกษา   มาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม
เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษา ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา   
                     1.7 จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่    
                     1.8 สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระ ในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคลและ
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา   อาจดำเนินการเป็นรายด้าน
หรือทุกด้านได้    
                     1.9 สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือทำหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการ และการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
                  

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

     1. จุดเน้นด้านโรงเรียนคุณภาพ 
         ตัวช้ีวัด   

                    1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษา ให้มีความปลอดภัยทุกรูปแบบ 
                    2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ตามหลักธรรมาภิบาล เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity&Transparency Assessmen : ITA) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

         3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) และเทคโนโลยี 
ดิจิทัล (Digital Technology)  
                    

                                      แนวทางการดำเนินงาน 
             1. สถานศึกษาบริหารจัดการ โดยเน้นความปลอดภัยแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   2. สถานศึกษาบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน            
(Integrity&Transparency   Assessmen:ITA) 
                   3. สถานศึกษา ใช้แพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital Platform) และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  
Technology) ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 

 

    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  ของผู้เรียนอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น 
                  5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 
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                                  แนวทางการดำเนินงาน 
       สพป.กลุ่มโรงเรียน  และสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต  

ทักษะอาชีพ เช่น  
       1. การจัดประสบการณ์ โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง เรียนปนเล่น ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
       2. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

                 3. กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
                 4. การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

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

            

                        3.  จุดเน้นด้านครูมืออาชีพ   
       ตัวช้ีวัด        
      1. ร้อยละ 100 ของครูจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้แบบ Active Learning Co-Creation    

                 2. ร้อยละ 80 ของครูที่สอนภาษาอังกฤษ  และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ได้รับการพัฒนาความรู้  
                     ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนการสอนตามภารกิจของตน  
                 3. ร้อยละ 100  ของครูและบุคลากรทางการศึกษา   มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
                     มีความคิดสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  มีทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่  (New Normal) 
                 4. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    
                     ของเทคโนโลยี  มีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ  
               

                                 แนวทางการดำเนินงาน 
                 1. ครูได้รับการพัฒนาให้สามารถออกแบบการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัด 
                    ประเมินผล ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active Learning)             

                 2. ครูได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Platfrom)  ด้านภาษาอังกฤษ  และภาษา 
                    คอมพิวเตอร์ (Coding)  

   3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริม  สนับสนุนในการจัดการเรียนรู้และความคิด 
          สร้างสรรค์  ตลอดจนการใช้ชีวิตในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  
       4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  

                     มีจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ 
           

             4.  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
        ตัวช้ีวัด   
        1. สพป.บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลักธรรมาภิบาล  
            เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
            ภาครัฐ (Integrity&Transparency Assessmen:ITA) มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
        2. สพป.ใช้แพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital Platform) และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
           ในการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก 
        3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน ร้อยละ 100 
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       แนวทางการดำเนินงาน 
            1. สพป.บริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน  
                     (Integrity&Transparency   Assessmen:ITA) 
                  2. สพป.บริหารจัดการโดยใช้แพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital Platform) และเทคโนโลยี 
                      ดิจิทัล (Digital Technology)  
                  3. บริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถ 
                      ดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดงบประมาณ 
และแผนงาน/โครงการ  

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดรายจ่าย/รายการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
ค่าตอบแทน
1.ค่าอาหารท าการนอกเวลา             50,000
2.ค่าจ้างเหมาบริการและเงินเพ่ิมค่าครองชีพ  360,000
   2.1 พนักงานขับรถ 2 อัตรา
   2.2 เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
   2.3 เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 อัตรา
   2.4 พนักงานพิมพ์ดีด 1 อัตรา
   2.5 นักการภารโรง 1 อัตรา
   2.6 พนักงานท าความสะอาด 1 อัตรา
   2.7 พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
ค่าใช้สอย 642,370
3. ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และค่าพาหนะ   200,000             
4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                   50,000              
5. นโยบายเร่งด่วน สพป.ตรัง เขต 1                  392,370             
ค่าวัสดุ 150,000
6.ค่าวัสดุส านักงาน                   70,000         
7.ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง             50,000         
8.ค่าถ่ายเอกสาร 30,000         
ค่าสาธารณูปโภค 300,000
9.ค่าสาธารณูปโภค                    300,000           
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,502,370 บาท 410,000 642,370 150,000 300,000

วงเงิน 1,502,370 บาท ก าหนดรายละเอียด ดังน้ี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
      ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ก าหนดให้มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซ่ึงส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรรให้เพ่ือการปฏิบัติและพัฒนางานตามภารกิจในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
 วงเงิน 2,000,000 บาท ดังน้ี
1. งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการ สพป.ตรัง เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
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2.งบประมาณเพ่ือด าเนินงานโครงการตามกลยุทธ์ จ านวน 497,630 บาท  (จัดสรรงบประมาณในไตรมาส 1,2)
กลยุทธ์ งบประมาณ กลุ่ม/ ่

(บาท) ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 1 : 1 โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 5,000 อ านวยการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศศิธร  แก้วด า

เพ่ือความม่ันคง

กลยุทธ์ท่ี 2 : 2 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ 38,878 นิเทศฯ

ส่งเสริมการจัดการศึกษา ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนท่ี 2/2564 สุเมธ  ลุ้งใหญ่

ให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สถานศึกษา

ให้มีความปลอดภัยทุกรูปแบบ

กลยุทธ์ท่ี 3 : 3 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 5,000 นิเทศฯ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มี ของผู้เรียนท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 พรพรรณ  เนตรข า

สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร

และมีทักษะการเรียนรู้ใน 4 กิจกรรมวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือจัดท านโยบายเพ่ือการเรียนรู้วิถีใหม่ 4,030 นิเทศ ฯ

ศตวรรษท่ี 21 พรพรรณ  เนตรข า

กลยุทธ์ท่ี 4 : 5 โครงการให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงาน ฯ และการประเมินสัมฤทธิผล 17,000 บริหารงานบุคคล

พัฒนาผู้บริหาร ครูและ การปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการ ศรีรัตน์  อนุรักษ์
บุคลากรทางการศึกษาให้มี สถานศึกษาใหม่

สมรรถนะตามมาตรฐาน 6 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกฎหมายและวินัย 63,000 กฏหมายและคดี
วิชาชีพ มีศักยภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม ธีรศักด์ิ  สงนุ้ย

7 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑ์การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ 61,800 บริหารงานบุคคล

ครูและบุคลากรทางการศีกษา จิรา  ทองสุข

8 โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีเพ่ือพัฒนาการศึกษาของ 36,500 พัฒนาครูและ

ผู้บริหารการศึกษา ในระยะ 1 ปี บุคลากร ฯ

บุญชาติ  เนียมชู

9 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 17,000 นิเทศ ฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กฤช  กาหยี

โครงการ/กิจกรรม
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กลยุทธ์ งบประมาณ กลุ่ม/

(บาท) ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 4 : (ต่อ) 10 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 6,292 พัฒนาครู ฯ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บุญชาติ  เนียมชู

11 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการใช้ 20,000 ส่งเสริมการจัด

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ การศึกษาทางไกลฯ

ศิริวรรณ  ยิวสิว

12 โครงการประชุมให้ความรู้ด้านการเงิน บัญชีและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพ่ือเพ่ิม 5,000 หน่วยตรวจสอบภายใน/

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การเงิน ฯ

สรัญญา  โยธี

อนันวิทย  ทองหวาน

กลยุทธ์ท่ี 5 : สร้างโอกาส 13 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 3,000 ส่งเสริม

ในการเข้าถึงบริการการศึกษา การจัดการศึกษา

 ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน

และการลดความเหล่ือมล้ า

กลยุทธ์ท่ี 7 : 14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 40,000 นโยบายและแผน

พัฒนาระบบการบริหาร ให้สอดคล้องเช่ือมโยงสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในรูปแบบ XYZ อรพินทร์  วิภูษณะภัทร์
จัดการศึกษา ตามหลัก

ธรรมาภิบาลและใช้เทคโนโลยี 15 โครงการประชุม จัดต้ัง จัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 26,140 นโยบายและแผน

ดิจิทัลในการบริหาร วีระวรรณ  สัตถาภรณ์

16 โครงการรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565 ของส านักงาน 20,000 นโยบายและแผน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เพ็ญศรี  ล ายอง

17 โครงการประชุม/ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากร 6,120 อ านวยการ

ในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 และผู้เก่ียวข้อง สุภาวดี  เจริญฤทธ์ิ

18 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน 1,800 หน่วยตรวจสอบภายใน

สรัญญา  โยธี

สุพรรษา  บุญเฉย
19 โครงการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 4,450 นิเทศ ฯ

(ก.ต.ป.น) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณณฐกร  พิริยาภรณ์

20 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 87,020 นิเทศ ฯ

เฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธ์ิ

โครงการ/กิจกรรม
38

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565        41



กลยุทธ์ งบประมาณ กลุ่ม/

(บาท) ผู้รับผิดชอบ

21 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือ 29,600 นิเทศ ฯ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการใช้โปรแกรมระบบการบริหารจัดการผลการเรียน พรพรรณ  เนตรข า

(School MIS)

รวมโครงการท้ังส้ิน 20 โครงการ  1 กิจกรรม งบประมาณ 497,630

โครงการ/กิจกรรม
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โครงการ               เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์  
 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป. ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด - 
สนองจุดเน้น สพป.  ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางสุมน ไชยเสนีย์        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                   ประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 2. นายเกษม มากชู           ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
 3. นางสุภาวดี เจริญฤทธิ์    นกัจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 

 4. นางสาวศศิธร แก้วดำ     เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
 5. นางสาวชนัญชิดา ศรีสุข  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ผู้ติดต่อประสานงาน  นางสาวศศิธร  แก้วดำ  โทรศัพท์ 075-572029  โทรสาร 075-291509         
งบประมาณ   20,000   บาท   
แหล่งงบประมาณ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 

 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 
(1) เป้าหมาย 

การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

  บ้านเมืองมีความมั่งคงในทุกมิติและทุกระดับ 

          1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง 
          - ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามัคคีและจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
     เป้าหมายที่ : ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามัคคีและจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 
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      (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มุ่งสนับสนุน ส่งเสริมให้การดำเนินการ 
ภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติด้านความมั ่นคง บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ และเป็นรูปธรรม              
ตามเป้าหมายที่กำหนดโดยให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พัฒนาและเสริมสร้างหน่วยงาน บุคลากร เครื่องมือ 
ระบบการบริหารและจัดสรรงบประมาณ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงให้เกิดประสิ ทธิภาพชาติ
ด้านความมั่นคง ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั้งให้มีความพร้อม มีขีด
ความสามารถที่ทันสมัยเหมาะสม เพียงพอ และคล่องตัว มีเอกภาพในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ตลอดถึงมีบทบาท
สำคัญในการรับผิดชอบดูแลปัญหาความมั่นคงทุกมิติในระดับนโยบาย พร้อมรองรับบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงต่อไปใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดอย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังให้มี
การกำหนดแผนย่อยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงขึ้นรองรับ พร้อมทั้งกำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญไว้
อย่างชัดเจนด้วย โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ (1)การพัฒนาปรับปรุงกลไก โครงสร้าง บทบาทและ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคง และระบบขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   (3) การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ เครื่องมือ
และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของสำนักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (4) การพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
    - เป้าหมายของแผนย่อย : กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
    - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามัคคี และ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  ด้านการศึกษา 

              1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12   - 

              1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  - 
               

                           1.6  แผนระดับที่ 3 
                    1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                     2) แผนปฏบิัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 วันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความหมายและความสำคัญต่อประชาชาชาวไทยเป็น

อย่างมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมวัน
สำคัญต่าง ๆ ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้จัดข้ึนหรือร่วมกิจกรรมสำคัญของจังหวัดตรัง 
เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รักและหวงแหนในขนบธรรมเนียมประเพณี และการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของไทยให้ดำรงสืบไป 

2.2  วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามัคคี และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
        2.2.2 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญและประเพณีต่าง ๆ เป็นการอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป   
   

  2.3  เป้าหมาย 
                2.3.1   เชิงปริมาณ 

ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด จำนวน 62 คน  

     2.3.2  เชิงคุณภาพ 
                              บุคลากรในสังกัดทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมวันสำคัญ และมีความจงรักภักดี   
ต่อสถาบัน ศาสนาชาติ พระมหากษัตริย์ และได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยให้แก่บุตรหลานต่อไป 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
1) จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ จำนวน 12 ครั้ง 

             2) จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย จำนวน 5 ครั้ง 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
บุคลากรในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ กิจกรรมสืบสานประเพณี  

วัฒนธรรมไทย และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
    

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

                            1) ร้อยละ 100 ของบุคลากรในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย 
  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
       ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดที่เข่าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มีความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และภาคภูมิใจในการได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสืบไป  
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                    2.5.3 การประเมินผล                              

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ในสังกัดทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนาและ 
พระมหากษัตริย์ และได้สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมไทยให้คนรุ่นหลังต่อไป 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

 
                         

                          2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                    บุคลากรในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  เกิดความภาคภูมิใจ และตระหนักในหน้าที่   
อันสำคัญของการเป็นข้าราชการที่ดี และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในการร่วมกิจกรรม 

      

           2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
         ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร/ลูกจ้าง สพป.ตรัง เขต 1   
                           

                           2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565 
                  สถานที่ดำเนินโครงการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และบริเวณ 
หน้าศาลากลางจังหวัดตรัง หรือสถานที่ที่จังหวัดกำหนด  

  

       2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  20,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่ 1  
1. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2.สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย 
กิจกรรมที่ 2 
สรุป รายงานผล 

 
2,500 
2,500 

 
- 

 
2,500 
2,500 

 
- 

 
2,500 
2,500 

 
- 

 
2,500 
2,500 

 
- 

 
10,000 
10,000 

 
- 

รวม 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 
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              2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 กิจกรรมที่ 1 

1.1เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
1.2 สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

  
10,000 

 
10,000 

 รวมกิจกรรมที่ 1   20,000 20,000  20,000 
 รวมทั้งสิ้น   20,000 20,000  20,000 

 

                     ผู้เสนอโครงการ                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

     
                                     

       (นางสาวศศิธร แก้วดำ)                   (นางสุมน ไชยเสนีย์)              
            เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 

  
 (นางชุลีกร  ทองด้วง) 

    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ                    นิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภายใต้สถานการณ์ 
                              การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
                              เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 
 
แผนงาน                พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.            ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                                   สถานศึกษาให้มีความปลอดภัยทุกรูปแบบ 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด           ที่ 3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีแผน หรือมาตรการในการจัดการภัยพิบัติ  
                                   ภัยคุกคามทุกรูปแบบโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่  
                                   (New Nomal)  
สนองจุดเน้น สพป.     ที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ              ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          1. นางเสาวภาพัชร  ภู่ประภาดิลก  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                              ประถมศึกษาตรัง เขต 1 
                                   2. นางเฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ์      ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯ 
      3. นายสุเมธ   ลุ้งใหญ่                ศึกษานิเทศก ์   
ผู้ติดต่อประสานงาน          นายสุเมธ  ลุ้งใหญ ่
                                   โทรศัพท์ 061-9514245 E-mail : methlungyai @gmail.com 
งบประมาณ      38,878 บาท   
แหล่งงบประมาณ      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564   
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

     (1) เป้าหมาย 
- คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 - การปฏิรูปการเรียนรู้การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 โครงการนิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาส่งเสริมให้ครูเปลี่ยนบทบาทเป็นครูยุคใหม่ มีการปฏิรูปการเรียนรู้ให้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
        คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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• เป้าหมายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
                                      จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การมีอาชีพ    
มีงานทำ และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนตามศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

 โครงการนิเทศส่งเสริมให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
เพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

• แนวทางการพัฒนา  
                                      วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น  
“ผู้อำนวยการการเรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
ในสาขาที่ตนเองสอน 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ 

ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
      โครงการนิเทศ ส่งเสริม จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 นำไปสู่การมีอาชีพ  
มีงานทำ และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนตามศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 โครงการนิเทศส่งเสริมให้คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

• ตัวชี้วัด ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) 
- สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน 

นานาชาติร้อยละ 50 
- อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 90 

   1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

                         แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

                             เป้าหมายรวม  ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา      

       1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 - 

       1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ - 

       1.6 แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) - 

             1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

             2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
                 ด้วยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  เปิดเรียน 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564  ในวันที่  1  พฤศจิกายน 2564  ประกอบกับสถานการณ์ภายใตก้ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1        
จึงให้ความสำคัญในการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการของโรงเรียน เสริมสร้างขวัญ
กำลังใจและข้อเสนอแนะโรงเรียนในสังกัด เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

2.2 วัตถุประสงค์ 
                    2.2.1 เพ่ือประเมินความพึงพอใจการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564       
                    2.2.2 เพ่ือติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

          2.2.3 เพ่ือติดตามการบริหารจัดการของโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน             
ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    

          2.3  เป้าหมาย 
     2.3.1  เชิงปริมาณ  
                         1) สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 132 โรงเรียน 
                         2) คณะกรรมการนิเทศฯ จำนวน 32  คน 
   2.3.2  เชิงคุณภาพ 

                             สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  

 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

                     2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                             สถานศึกษาในสังกัดจำนวน 132 โรงเรียน 

   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
          สถานศึกษาพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอนและผลการจัดการศึกษา 

      2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
     2.5.1 เชิงปริมาณ 

                              รอ้ยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
                      2.5.2 เชิงคุณภาพ 
                             1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีความพร้อมในการเปิด ภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   
                             2) สถานศึกษาในสังกัดมีผลการนิเทศการจัดการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2564  
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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                     2.5.3  การประเมินผล                       
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศติดตาม 
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

- นิเทศติดตาม -แบบนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

2. สถานศึกษามีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับมาก ภายใต้การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

-แบบนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

              2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) นักเรียนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง มีความสุข  
มีความปลอดภัย ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 นักเรียน / สถานศึกษา 
  2.7.2 ผู้ปกครอง 

  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564  
                    สถานที่ดำเนินโครงการ สถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ  38,878   บาท 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ 
   นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
   การจัดการศึกษา  

1,738    1,738 

2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
   การจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด 
    (วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564) 

35,600    35,600 

3. PLC  สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมิน 
   รายงานผลการจัดการศึกษา  
   (ระหว่างวันที่ 1-5  พฤศจิกายน 2564) 

1,540    1,540 

รวม 38,878    38,878 
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             2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1     
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ 
นิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

      

1 ค่าถ่ายเอกสาร  300 -    300 - 300 
2 ค่าวัสดุ   1,438 1,438  1,438 
 รวมกิจกรรมที่ 1  300 1,438 1,738  1,738 
 กิจกรรมที่ 2       
นิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด 

      

1 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง  14,000  14,000  14,000 
2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 36 คน 5 วัน 

วันละ 120 บาท  (36X120X5) 
 21,600  21,600  21,600 

 รวมกิจกรรมที่ 2  35,600  35,600 - 35,600 
 กิจกรรมที่ 3       
PLC ผลการนิเทศ สรุปและรายงานผล       
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 8 คน 

2 มื้อๆ ละ 25 บาท (8X25X2) 
 400   - 400 

2 ค่าอาหารกลางวัน 
8 คน ๆ ละ 80 บาท (8X80) 

 640   - 640 

3 ค่าวัสดุ    500 500  500 
 รวมกิจกรรมที่ 3  1,040 500 1,540 - 1,540 
 รวมทั้งสิ้น  36,940 1,938 38,878 - 38,878 

\                   ผู้เสนอโครงการ                           ผู้เห็นชอบโครงการ                                   
      
 

                                                                
                 (นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่)                           (นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก)     
                     ศึกษานิเทศก์           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1      

                                  ผู้อนุมัติโครงการ                                                                    
                                                                                   
                          
 

                                              (นางชุลีกร   ทองด้วง) 
                      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรูแ้บบ Active Learning เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ของผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป. ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ 
                                ในศตวรรษท่ี 21 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด ที ่1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร  มีทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 (3Rs 8Cs)   
สนองจุดเน้น สพป. ที่ 2 จุดเน้นด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) 
 ที่ 3 จุดเน้นด้านครูมืออาชีพ   
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      1. นางเสาวภาพัชร  ภู่ประภาดิลก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                         ประถมศึกษาตรัง เขต 1 
   2. นางเฉลิมขวัญ  ศกนุตะฤทธิ์     ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

3. นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร       ศึกษานิเทศก์ 
4. นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ      ศึกษานิเทศก์ 

ผู้ติดต่อประสานงาน นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ 
   โทรศัพท ์0876677294  E-mail : lovelylittlekwang@gmail.com 
งบประมาณ  53,400 บาท 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม  -  กันยายน 2565 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที ่1) 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   ประเด็น 
    2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     2.2 ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น 

เป้าหมาย  
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่๒๑ 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตรช์าติ 
โลกสมัยใหม่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงยังเป็นไป  

อย่างรวดเร็วโลกได้เคลื่อนสู่ “สังคมความรู้” (knowledge-based society) ทักษะที่จำเป็นในสังคมความรู้       
คือ ทักษะการคิด วิเคราะห์ ทักษะในการเลือกสรรและประมวลข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่อย่างมากมาย ไม่ใช่ทักษะ  
การท่องจำอีกต่อไป แต่ในสภาพปัจจุบัน ครูยังสอนด้วยวิธีการบรรยาย โดยยึดเนื้อหาจากหนังสือเรียน ไม่ได้ยึด
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด ตามหลักสูตร การสอนเป็นการสอนเนื้อหา ไม่ได้เน้นสอนกระบวนการ อันนำไป   
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ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเมื่อเทียบกับนานาประเทศ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้จึงควรมุ่งให้
ผู้เรียนเกิดการสร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ รู้จักโลก มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต  
               ดังนั้น การสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่  จึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่ง โดยครูต้องเป็นผู้สร้างผู้เรียนทุกคนให้เกิดสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ทักษะและคุณลักษณะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 (21 st Century Skills) นั้นคือ ทักษะ 3Rs8Cs ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็น  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21ได้อย่างเต็มศักยภาพ และเน้นแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) โดยคำนึงถึงบริบทของแต่ละพ้ืนที่ (Area-based Education)  และการเรียนรู้ตามความถนัด
ของบุคคล (Personalized Learning) ใหเ้หมาะสมกับบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ 

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

• เป้าหมายที ่1. คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ไดร้ับการพัฒนาอย่างสมดุล 
ทัง้ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ผู้เรียนมีทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษที่ 
21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเดน็ การพัฒนาช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น 

•  แนวทางการพัฒนา 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะศตวรรษ   
ที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห ์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ 
การทำงานร่วมกบัผู้อ่ืน 

• เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ         
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ มีทักษะจำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

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

 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
   เป้าหมายรวม 
    1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12   - 
   

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  - 
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1.6 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 
                   1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
                      ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                   2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
                      ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 

          โลกสมัยใหม่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว         
โลกได้เคลื่อนสู่ “สังคมความรู้” ทักษะที่จำเป็นในสังคมความรู้ คือ ทักษะการคิด วิเคราะห์ ทักษะในการเลือกสรร
และประมวลข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่อย่างมากมาย ไม่ใช่ทักษะการท่องจำอีกต่อไป แต่ในสภาพปัจจุบัน ครูยังสอน
ด้วยวิธีการบรรยาย โดยยึดเนื้อหาจากหนังสือเรียน ไม่ได้ยึดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ตามหลักสูตร           
การสอนเป็นการสอนเนื้อหา ไม่ได้เน้นสอนกระบวนการอันนำไปสู่ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเมื่อเทียบกับ      
นานาประเทศ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้จึงควรมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการสร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่ 
เพ่ือให้ผู้ เรียน มีความรู้ทักษะ และคุณลักษณะขั้นพ้ืนฐานที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่        
อย่างมีคุณภาพ รู้จักตนเอง รู้จักโลก และมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต ดังนั้น การสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพ       
ในการใช้ชีวิตอยู่ได้  ในสังคมเศรษฐกิจใหม่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยครูต้องเป็นผู้สร้างผู้ เรียนทุกคน             
ให้เกิดสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ทักษะและคุณลักษณะแห่งศตวรรษที่ 21 (21 ค Century Skills) นั้นคือ 
ทักษะ 3Rs8Cs ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21  
ได้อย่างเต็มศักยภาพ และเน้นแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยคำนึงถึงบริบทของแต่ละ
พ้ื นที่  (Area-based Education) และการ เรี ยน รู้ ต ามความถนั ด ของบุ คคล  (Personalized Learning)            
ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จึงได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้         
แบบ Active Learning เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของผู้ เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 
สนับสนุนโรงเรียนมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ครูและผู้เรียนเข้าถึง
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเกิดคุณภาพทางการศึกษา      
ที่ยั่งยืน 
 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะผู้เรียน ประกอบด้วยความรู้  ทักษะและคุณลักษณะ      

แห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิด
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 

2.2.2 เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวดแข่งขัน และเผยแพร่เทคนิค/
วิธีการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรม ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในการยกระดับคุณภาพ       
การจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21   
ตรงตามความตอ้งการและบริบทของสถานศึกษา 
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2.2.3 เพ่ือนิ เทศ ติดตาม การดำเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบ แบบ Active Learning         
ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับสมรรถนะผู้ เรียนที่ตอบสนอง           
การเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1 เชิงปริมาณ 

          1) ผู้เรียนในสังกัดได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง         
ในศตวรรษท่ี 21 ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษาจำนวน 132 โรงเรียน 

          2) ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 132 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 
คน ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดยจัดเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 66 คน เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 และสามารถสร้างผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือเข้าร่วมการคัดเลือกวิธีการปฏิบัติทีด่ีเลิศ (Best Practice) ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

       3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา จำนวน     
3 ครั้ง ประกอบด้วย On-site 1 ครั้ง และ Online 2 ครั้ง และสามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดต่อไป 

 2.3.2 เชิงคุณภาพ 
         1) ผู้เรียนในสังกัดได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง         
ในศตวรรษท่ี 21 ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

         2) ครูผู้ รับผิดชอบงานวิชาการ สามารถสร้างผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้            
เพ่ือเข้าร่วมการคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 

       3) สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษานิ เทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา           
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา       
ในสังกัดต่อไปไดอ้ย่างมีคุณภาพ 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์  
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

                  1) ผู้ เรียน ได้ รับการพัฒ นาให้ มี สมรรถนะผู้ เรียน  ประกอบด้ วยความรู้  ทั กษะ              
และคุณลักษณะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา 

         2) ครูผู้สอนพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะของผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และสามารถสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ได้ ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา 

                     3) ศึกษานิ เทศก์นิ เทศ กำกับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน               
ของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                 1) ผู้เรียนมีสมรรถนะผู้เรียน ประกอบด้วยความรู้ ทักษะและคุณลักษณะแห่งศตวรรษที่ 21 

สามารถคดิวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา 
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2)  ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะของผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  และสามารถสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา 

3)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศจากการนิ เทศ กำกับติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
          2.5.1 เชิงปริมาณ 
             1) ผู้เรียนในสังกดั ร้อยละ 100  ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะผู้เรียน ประกอบด้วยความรู้ 
ทักษะและคุณลักษณะแห่งศตวรรษที่ 21 ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา 
                           2) ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ จำนวน 132 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน สามารถพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่  21      
ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา 
        3) คัดเลือกโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ที่ มีวิธีการปฏิบัติที่ดี เลิศ (Best Practice)       
เป็นต้นแบบในการเผยแพร่ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 2.5.2 เชิงคุณภาพ 
                             1) ผู้ เรียนในสังกัดมีสมรรถนะผู้ เรียน ประกอบด้วยความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ         
แห่งศตวรรษท่ี 21ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา 
                                2) ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียนที่ตอบสนอง          
การเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา 

2.5.3 การประเมินผล 
ตัววัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนในสังกัด 
ไดร้ับการพัฒนาให้มีสมรรถนะผู้เรียน 
ประกอบด้วยความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะแห่งศตวรรษที่ 21     
ตรงตามความต้องการและบริบท 
ของสถานศึกษา 
- ร้อยละ 100 ของ ครูผู้รับผิดชอบงาน
วิชาการ ทุกคนได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรียรู้แบบ Active Learning 
และมีผลงานวิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศ 
(Best Practice) ในระดับสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด   
มีข้อมูลสารสนเทศจากการนิเทศ 
กำกับติดตาม ประเมินผล 

- นิเทศ กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงาน 
- ประเมินความพึงพอใจการจัด
กิจกรรม  
- ประเมินสมรรถนะของครูผู้สอน 
- คัดเลือกนวัตกรรมของโรงเรียน 
เพ่ือหาวิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best 
Practice) ในระดับสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
- รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทกัษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 
 

- แบบนิเทศ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบวัดสมรรถนะของครูผู้สอน 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบรายงานผล 
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ตัววัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
การดำเนินงานของสถานศึกษา  
และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                 2.6.1 ผู้เรียนในสังกัดได้เรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และมีสมรรถนะผู้เรียน 
ประกอบด้วยความรู้ ทักษะและคุณลักษณะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning   
และสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิผล 
                 2.6.2 โรงเรียน มีสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ที่ครอบคลุมด้านทักษะการเรียนรู้ 3Rs 8Cs ตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา 
                 2.6.3 โรงเรียนที่วิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice)  สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่
เทคนิค / วิธีการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน           
ที่สอดคล้องกับสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ตามความต้องการและบริบท        
ของสถานศึกษา 
                 2.6.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศจากการนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผล   
การดำเนินงานการนิเทศภายในของสถานศกึษา  

2.7 กลุม่เป้าหมายผูไ้ด้รับผลประโยชน ์
       - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 132 โรงเรียน 

2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มกราคม - กันยายน 2565 
        สถานที่ดำเนนิโครงการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  

2.9 แผนปฏิบัติงาน และแผนการใชจ้่ายงบประมาณ 
                 วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 53,400 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่ 1 
 ประชุมคณะวิทยากรพ่ีเลี้ยง  
ผ่านระบบ google meet 
- วิทยากรพ่ีเลี้ยง จำนวน 10 คน 
- คณะผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 3 คน 
 

- - - 
 

- - 

กิจกรรมที่ 2 
ประชมุเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโรงเรียน

- 27,500 - 
 

- 27,500 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 68 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 130 โรง โรงละ 1 คน 
(ยกเว้นโรงเรียนบ้านปากไพควบรวม    
กับโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ  
และโรงเรียนบ้านสุโสะควบรวม 
กับโรงเรียนบ้านท่าเทศ) 
ณ ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต 1 
- โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 รุ่น  
รุ่นละ 65 คน  รุ่นละ 1 วัน 
- วิทยากรพีเ่ลี้ยง จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 10คน  
- คณะดำเนินงานของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที ่จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ  10 คน 
กิจกรรมที่ 3 
นิเทศ ติดตาม การดำเนนิงานของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
ครั้งที่ 1 นิเทศ ติดตาม รูปแบบ  
On-site โดยคณะนิเทศ  
ครัง้ที่ 2 นิเทศออนไลน์ 1 
ครั้งที่ 3 นิเทศออนไลน์ 2 

- - 21,400 - 21,400 

กิจกรรมที ่4 
ประชุมปฏิบัติการการคัดเลือกนวัตกรรม 
การจดัการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือหาวิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศ 
(Best Practice) ในระดบัสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
4.1 ประชุมปฏิบัติการประเมินผลงานจำนวน    
     10 คน 
4.2 จัดทำประกาศผล 

- - 3,500 - 3,500 

กิจกรรมที ่5 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่วิธีการ
ปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ในระดับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 10 
โรงเรียน ผ่านระบบ Zoom  จำกดัจำนวน
ผู้เข้าร่วม 300 คน 

- - - 
 

- - 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่ 6 
สรุป/รายงานผล 

- - - 1,000 1,000 

รวม 
- 27,500 24,900 1,000 53,400 

 
2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบ 

ประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 2 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 130 โรง  
โรงละ 1 คน  
ณ ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต 1 
1) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 รุ่น  
รุ่นละ 65 คน  
    1.1 วิทยากรพี่เลี้ยง จำนวน 2 รุ่น  
รุ่นละ  10 คน  
    1.2 คณะดำเนินงานของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที ่จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 10 คน 
รวมรุ่นละ 85 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(85 คน x มื้อละ 30 บาท x 2 มื้อ x 2 รุ่น)  
- ค่าอาหารกลางวัน 
(85 คน x มื้อละ 90 บาท x 1 มือ้ x 2 รุ่น)  
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,200 
 

15,300 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,200 
 

15,300 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10,200 

 
15,300 

 
2,000 

 รวมกิจกรรมที่ 2 - 25,500 2,000 27,500 - 27,500 
2 กิจกรรมที่ 3 

นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายปีงบประมาณ 2565  
ครั้งที่ 1 นิเทศ ติดตาม  
รปูแบบ On-site โดยคณะนิเทศ  
สายละ 2 คน จำนวน 7 สาย รวม 14 คน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  
(14 คน x 120 บาท x 5 วัน) 
 

 
 
 
 
 

 
- 
 
 

 
 
 
 
 

 
8,400 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
8,400 

 
 

 
 
 
 
 

 
- 
 
 

 
 
 
 
 

 
8,400 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบ 

ประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง  
  (130 โรง X 100 บาท) 

- 
 

13,000 
 

13,000 
 

- 
 

13,000 

 รวมกิจกรรมที่ 3 - 21,400 - 21,400 - 21,400 
3 กิจกรรมที่ 4 

ประชุมปฏิบัติการการคัดเลือกนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือหาวิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศ 
(Best Practice) ในระดับสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศกึษา 
4.1 ประชุมคณะกรรมประเมินผลงาน
จำนวน 10 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(10 คน x มื้อละ 30 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(10 คน x มื้อละ 90 บาท x 1 มื้อ) 
4.2 จัดทำประกาศผลและเกียรติบัตร 
- ค่าวัสดุจดัทำประกาศผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

600 
 
 

900 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 
 
 

900 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 
 
 

900 
 

2,000 
 รวมกิจกรรมที่ 4 - 1,500 2,000 3,500 - 3,500 
4 กิจกรรมที่ 6 

สรุป/รายงานผล 
- ค่าวัสดุ (วัสดุเข้าเล่มเอกสาร) 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 
- 

 
 

1,000 
 รวมกิจกรรมที่ 6 - - 1,000 1,000 - 1,000 
 รวมทั้งสิ้น - 48,400 5,000 53,400 - 53,400 

   ผู้เสนอโครงการ              ผู้เห็นชอบโครงการ                                   
          
 
 

                                                                                                     
              (นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ)                         (นางเสาวภาพัชร  ภู่ประภาดิลก) 
                       ศึกษานิเทศก์              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
 

                       ผู้อนุมัติโครงการ       
                                                                                                       
                                            
                                                 
                                                  (นางชุลีกร  ทองด้วง) 
                           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ             ใหค้ำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานฯ และการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบตัิงาน 
                          ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่   
 

 

แผนงาน            พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.        ที่ 4  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                               มีศักยภาพ มีคุณคุณธรรม และจริยธรรม  
สอดคล้องกับตัวชี้วัด       ที่ 4  ร้อยละ 100  ของครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองทางวิชาชีพ 
                               อยา่งต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
สนองจุดเน้น สพป. ที่ 3  ด้านครูมืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      1. นางสุมน ไชยเสนีย์    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
   2. นายธเนศพล    เจริญสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   3. นางศรีรัตน์      อนุรักษ์   นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน นางสุมน   ไชยเสนีย์   โทรสาร 081-0849688   โทรสาร 075 - 291509  
งบประมาณ  28,000.-บาท 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 

 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

              1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

  1) ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

                         (1) คนไทยเป็นคนดี คนแก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

   1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

       (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
• คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 

สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21  รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 
                         (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

• แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญ 
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ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตรของโครงสร้างอาชีพและความ 
ต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน              

             1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)  

                     1)  เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา  

              1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  - 

              1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  - 

              1.6  แผนระดับท่ี 3 

                     1) แผนปฏบิัติราชการ ระยะ 3 ปี  (พ.ศ.2563 - 2565)  
                        ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                     2) แผนปฏบิัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                        ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

              2.1  หลักการและเหตุผล 

                       ด้วย ก.ค.ศ.  ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ 
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาค    เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ประกอบด้วยนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    ที่ต้องการให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้นำในการปฏิรูปการศึกษาและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

                       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานฯ 
ตลอดจนประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพ่ือพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ตามหลักเกณฑ์ และวีธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

              2.2  วัตถุประสงค์ 
                     2.2.1 เพ่ือพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงาน 
ตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                     2.2.2 เพ่ือให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้นำในการขับเคลื่อน
การศึกษา และนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

              2.3  เป้าหมาย 
                    2.3.1  เชิงปริมาณ 
                              1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งใหม ่จำนวน 7 คน ได้รับการปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานในหน้าที่ จำนวน 8 ครั้ง 
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                              2) ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 คน 
รวมจำนวน 3 ครั้ง 
                             3) ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน     
11 คน รวมจำนวน 3 ครั้ง 
                   2.3.2  เชิงคุณภาพ 
                             ผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

              2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  

                   2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                            1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 7 คน 
                            2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 11 ราย 
                   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                            ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าใจกฏหมาย  ระเบียบ 
การบริหารสถานศึกษา มีภาวะผู้นำและสามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่ 
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

             2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

                   2.5.1 เชิงปริมาณ 
                   ร้อยละ100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ ได้รับการแนะนำ ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานฯ และ 
ประเมินสัมฤทธิผลการไปปฏิบัติงาน 

                  2.5.2 เชิงคุณภาพ 
                            1. ร้อยละ 100  ของผู้อำนวยการสถานศึกษา มีความรู้และเข้าใจในระเบียบ และกฏหมาย 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
                            2. ร้อยละ 100  ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีความรู้และเข้าใจในระเบียบและกฎหมาย 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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    2.5.3 การประเมินผล 

                  ตัวชี้วัดความสำเร็จ     วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ100 ของผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    - การประเมิน
ตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 

- แบบประเมิน 

 
              2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง มีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

        2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  1. ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ใหม่ จำนวน 7 คน / สถานศึกษา 
                     2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯใหม่ จำนวน 11 คน / สถานศึกษา 

     2.8  ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565 

                     สถานที่ดำเนินโครงการ   สถานศึกษาท่ีผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

     2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

  วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ    28,000.-บาท                                                             

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. เสนอโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการแนะนำ 
ให้คำปรึกษา/พ่ีเลี้ยงการปฏิบัติงานฯ และ
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ 

2. ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน  
7 ราย 

- 

 

11,680 

 

- 

 

4,480 

 

- 

 

- 

 

      - 

 

- 

 

- 

 

16,160 

 

6,040 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

3. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม ่จำนวน 7 ราย  

4. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ 
จำนวน 11 ราย 

5. สรุปรายงานผล 

 1,360 

3,880 

 

330 

4,680 

- 

  

 330 

- 

1,060 

 

 200 

- 

- 

 

- 

4,940 

860 

รวม 17,250 9,490 1,260 - 28,000.- 

   

2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1     
 ให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานใน

หน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ 
จำนวน 7 ราย 
   - คณะกรรมการดำเนินการให้คำปรึกษา
แนะนำการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ
สถานศึกษาใหม่ 3 ชุดๆ ละ 3 คน รวม  
9 คน ดังนี้  
-ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ (7 ราย) 
ชุดที่ 1  ผอ.สถานศึกษา จำนวน 4 ราย 
  - ค่าเบีย้เลี้ยง (3 คน x 2 วัน x 120 x 3 ครั้ง) 
  - ค่าพาหนะ (1 ชุด x 2 วัน x 1,200 x 3 ครั้ง) 
ชุดที่ 2  ผอ.สถานศึกษา จำนวน 2 ราย 
  - ค่าเบีย้เลี้ยง (3 คน x 1 วัน x 120 x 2 ครั้ง) 
  - ค่าพาหนะ (1 ชุด x 1 วัน x 1,000 x 2 ครั้ง) 
ชุดที่ 3  ผอ.สถานศึกษา จำนวน 1 ราย 
  - ค่าเบีย้เลี้ยง (3 คน x 1 วัน x 120 x 3 ครั้ง) 
  - ค่าพาหนะ (1 ชุด x 1 วัน x 1,000 x 3 ครั้ง) 

 
 
 
 

 

 

- 
      - 
 

 - 
      - 

- 
      - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,160 
7,200 

 

  720 
  2,000 

  1,080 
  3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,160 
7,200 

 
 

720 
2,000 

 

1,080 
3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
- 

      

- 
      - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2,160 
7,200 

 
 

720 
2,000   

 

1,080 
3,000 
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 รวมกิจกรรมที่ 1       - 16,160 - 16,160      -  16,160 
2 กิจกรรมที่ 2       
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 

ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ใหม่ จำนวน 7 ราย 
    -คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา จำนวน 7 ราย คณะกรรมการ 
จำนวน 3 ชุดๆ ละ 3 คน รวม 9 คน 
ชุดที่ 1  ผอ.สถานศึกษา จำนวน 4 ราย 
  - ค่าเบีย้เลี้ยง ( 3 คน x 2 วัน x 120 x 1 ครั้ง) 
  - ค่าพาหนะ (1 ชุด x 2 วัน x 1,200 x 1 ครั้ง) 
ชุดที่ 2  ผอ.สถานศึกษา จำนวน 2 ราย 
  - ค่าเบีย้เลี้ยง (3 คน x 1 วัน x 120 x 1 ครั้ง) 
  - ค่าพาหนะ (1 ชุด x 1 วัน x 1,000 x 1 ครั้ง) 
ชุดที่ 3  ผอ.สถานศึกษา จำนวน 1 ราย 
  - ค่าเบีย้เลี้ยง 3 คน x 1 วัน x 120 x 1 ครั้ง) 
  - ค่าพาหนะ (1 ชุด x 1 วัน x 1,200 x 1 ครั้ง)   

 
 
 
 
 
 

 

- 
- 
 
- 
- 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

   720 
2,400 

 
  360 

  1,000 

  360 
  1,200 

 
 
 
 
 
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

720 
2,400 

360 
1,000 

360 
1,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

720 
2,400 

 
360 

1,000  
 

360 
1,200 

 รวมกิจกรรมที่ 2       -   6,040 - 6,040      -  6,040 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

3 กิจกรรมที่ 3       
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 

ในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาใหม่  จำนวน 11 ราย 
      - คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา จำนวน 11 ราย คณะกรรมการ 
จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 3 คน รวม 9 คน 

ชุดที่ 1  รอง ผอ.สถานศึกษา จำนวน 5 ราย 
  - ค่าเบีย้เลี้ยง (3 คน x 2 วัน x 120  x 1 ครั้ง) 
  - ค่าพาหนะ (1 ชุด x 2 วัน x 800  x 1 ครั้ง) 

ชุดที่ 2  รอง ผอ.สถานศึกษา จำนวน 5 ราย 
  - ค่าเบีย้เลี้ยง (3 คน x 1 วัน x 120  x 1 ครั้ง) 
  - ค่าพาหนะ 1 (ชุด x 1 วัน x 1,200  x 1 ครั้ง) 

ชุดที่ 3  รอง ผอ.สถานศึกษา จำนวน 1 ราย 
  - ค่าเบีย้เลี้ยง (3 คน x 1 วัน x 120  x 1 ครั้ง) 
  - ค่าพาหนะ (1 ชุด x 1 วัน x 700  x 1 ครั้ง) 

 
 
 
 

 

 
- 
- 

- 
- 
 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

  720 
  1,600 

 
  360 

  1,200 
 

 360 
 700 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 

- 
- 
 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

720 
1,600 

360 
1,200 

 

360 
700 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

- 
- 

 

- 
- 

      
  

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

720   
1,600 

 
360 

1,200 

 

360   
700 

 รวมกิจกรรมที่ 3       -  4,940 - 4,940      -   4,940 
4. ถ่ายเอกสาร       -  860 -   860      -  860 
                     รวมทั้งสิ้น       - 28,000 - 28,000      - 28,000 

                  ผู้เสนอโครงการ                     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                

              (นางศรีรัตน์  อนุรักษ์)           (นางสุมน  ไชยเสนีย์) 
          นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
       
               ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                 
                         

                                                                                                     (นางชุลีกร  ทองด้วง)                                   
                         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ                พฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกฎหมายและวินัย 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป. ที่ 4 พัฒนาผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน  

            วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด ที่ 4 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
สนองจุดเน้น สพป. ที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมหมาย ชายเกตุ  ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
   นายธีรศักดิ์ สงนุ้ย นิติกรชำนาญการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน นายธีรศักดิ์ สงนุ้ย นิติกรชำนาญการ โทรศัพท์ 075-572031 
   E-mail : theerasaksongnuy@gmail.com 
งบประมาณ  63,000 บาท 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

ส่วนที่ 1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  
4 ธันวาคม 2560 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
      1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   (2) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ช่วงวัยแรงงาน 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการยกระดับศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อเพ่ิม  
ทักษะในวิชาชีพ 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2)  

      1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย คนไทยได้ร ับการศึกษาที ่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ 

การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

(1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปที่  5 การปฏิรูปการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  (2) ขั้นตอนการดำเนินการ 
   2.1 เตรียมข้อมูลประกอบการดำเนินการ  

   2.2 จัดทำและขออนุมัติโครงการ 
   2.3 ดำเนินการประสานงานการจัดโครงการ 
   2.4 ประชุมคณะทำงานเพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ 
 

mailto:theerasaksongnuy@gmail.com
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  2.5 ดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกฎหมาย 
และวินัย 

   2.6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
  3) กิจกรรม 

   3.1 การให้ความรู้ด้านกฎหมายและวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3.2 กรณีตัวอย่างและแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  4) เป้าหมายกิจกรรม 

   4.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินการทางวินัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และตระหนักถึงการมีวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
     4.2 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู ้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น และสามารถนำไปใช้  
ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรม 
 

   1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
     1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
    2) เป้าหมายรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีความสามารถในการ
ปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทนัสถานการณ์ 
    3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
     (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู ้และ
ความสามารถเพ่ิมข้ึน 
     (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถ
ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
 

   1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ     - 
 

   1.6 แผนระดับท่ี 3  
     1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
    2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  

  

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ    

        2.1 หลักการและเหตุผล  

                    การขับเคลื่อนภารกิจแห่งองค์กร ให้บรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยบุคลากร
ในหน่วยงานเป็นหลัก และต้องเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าทั้งด้านความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม   
ซึ ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม  
บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีอำนาจหน้าที่ที่จะทำให้ข้าราชการในสังกัดมีความรู้ในระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องปรามมิให้มีการทุจริตในทุกรูปแบบ อย่างน้อย  
3 ประการ ดังนี้ 
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(1) เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้กระทำโดยการปฏิบัติ

ตนเป็นแบบอย่างที ่ดี การฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ถึงบทบาทหน้าที ่ของตนเอง ให้ถูกต้องเหมาะสม  
สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ สร้างขวัญและกำลังใจ การจูงใจ หรือการอ่ืนใดในอันที่
จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 

(2) ป้องกันไม่ให้ข ้าราชการในสังกัดหรือผู ้ใต ้บ ังคับบัญชากระทำผิดว ิน ัยโดยเอาใจใส่  
สังเกตการณ์และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดำเนินการป้องกันตามควร  
แก่กรณีได้   

(3)  ดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการหรือผู้ใต้บังคับบัญชา  กล่าวคือ   
1) หากกรณีมีมูลกล่าวหาว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และปรากฏพยานหลักฐาน

ในเบื้องต้นอยู่แล้ว ก็ให้ดำเนินการทางวินัยทันที่   
2) หากมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยหรือไม่ 

แต่ยังไม่มีพยานหลักฐาน ต้องทำการสืบสวนข้อเท็จจริง 
(ก) หากไม่มีมูลให้ยุติเรื่อง                                                                                                                                
(ข) หากมีมูลก็ให้ดำเนินการทางวินัยทันที  โดยอาศัยหลัก 

(1)  หลักนิติธรรม 
(2)  หลักมโนธรรม 
(3)  หลักความเป็นธรรม 
(4)  นโยบายของรัฐบาล 

     ด ังน ั ้น การพัฒนาข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาด ้านกฎหมายและว ินัย 
จ ึงเป ็นเร ื ่องท ี ่สำค ัญท ี ่หน ่วยงานหร ือผ ู ้บ ั งค ับบ ัญชาในทุกระด ับ  ควรเอาใจใส ่และให ้ความสำคัญ  
เพราะหากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ทางกฎหมายและมีวินัยแล้ว โอกาสที่จะกระทำผิด
วินัยก็มีน้อยมาก การดำเนินการทางวินัยจึงควรเป็นมาตรการขั้นตอนสุดท้ายที่หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา  
ควรนำมาปฏิบัติ หลังจากท่ีไม่อาจเลือกปฏิบัติในทางอ่ืนใดได้แล้ว   
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา
บุคลากรที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้มีความรู ้ในด้านระเบียบกฎหมายและปลูกฝังคุณธรรมจรรยา  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้  
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จึงจัดทำโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกฎหมายและวินัย  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางด้าน
กฎหมายและวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพและมีความ
เป็นธรรม 

             2.2 วัตถุประสงค์  
            2.2.1 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู ้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และตระหนักถึงการมีวินัยคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   
            2.2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และสามารถนำความรู้
ประสบการณท์ี่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรม 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 82 
 

 

            2.3 เป้าหมาย 

2.3.1 เชิงปริมาณ  
          ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน ระยะเวลา 1 วัน ประกอบด้วย 
          1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 1 คน 
          2. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 3 คน  

        3. ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน  116  คน  
        4. คณะทำงาน 10 คน 
 

         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
         ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้เรื ่องวินัยและการรักษาวินัย และกฎหมายที่เกี ่ยวข้องในการ

ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
  

            2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ 
          2.4.1 ผลผลิต (Output) 
         จัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง จำนวน 120 คน 
 

          2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
         1) ผู ้เข้ารับการอบรมได้รับความรู ้เกี ่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการ

ดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และตระหนักถึงการมีวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
            2) ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรม 
 

             2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
           2.5.1 เชิงปริมาณ  
                            1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
                    2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
                    2.5.2 เชิงคุณภาพ  
           ร ้อยละ 100 ของผ ู ้ เข ้าร ับการอบรมได ้ร ับความรู้ เก ี ่ ยวก ับกฎหมาย ระเบ ียบ  
และแนวปฏิบัติในการดำเนินทางวินัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และตระหนักถึงการมีวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อีกทั้งได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรม 
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      2.5.3 การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม บัญชีลงเวลาการเข้าอบรม 

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

3. ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้เกี ่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการ
ดำเน ินทางว ิน ัย ของข ้าราชการคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

การประเมิน แบบประเมิน 

 

   2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             ผู ้เข้ารับการอบรม มีความรู ้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการ
ดำเนินการทางวินัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งตระหนักถึงการมีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งสามารถนำความรู้ที ่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภ าพ 
และมีความเป็นธรรม 
 

   2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
    2.7.1 ผู้บริหารการศึกษา  
     2.7.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 

   2.7.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2.7.4 นักเรียน 

       2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

        2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
                     วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ 63,000 บาท  
 

แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่
1/2565 

ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

กิจกรรมที่ 1 
- อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและวินัย  
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

  
63,000 

   
63,000 

รวมทั้งสิ้น  63,000   63,000 
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             2.10 รายละเอียดการใช้เงินประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม เงินนอก
งบประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
- อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและวินัย  
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  
เขต 1 จำนวน 1 วัน 130 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      
  (130 คน x 50 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 
  (130 คน x 150 บาท) 
- ค่าสัมนาคุณวิทยากร 1,200 บาท        
x 6 ชั่วโมง 
- ค่าท่ีพักวิทยากร 
- ค่าพาหนะวิทยากร ไป-กลับ  
- ค่าวัสดุ 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
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 รวม 7,200 49,800 6,000 63,000  63,000 
 
              ผู้เสนอโครงการ                                            ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
                               
             (นายธีรศักดิ์ สงนุ้ย)                                       (นายสมหมาย ชายเกตุ) 
             นิติกรชำนาญการ                                    ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
 
\ 
                 ผู้อนุมัติโครงการ  
 
 

 
          (นางชุลีกร ทองด้วง) 
                       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
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โครงการ    อบรมเชิงให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ 
          บุคลากรทางการศึกษา 

 

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป. ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 

            วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด ที่ 4 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
สนองจุดเน้น สพป. ที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุมน  ไชยเสนีย์     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

นายธเนศพล  เจริญสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   นางจิรา  ทองสุข  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
   นางกมลรัตน์  เกลี้ยงรัตน์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
   นางนันทกัญ  หนูพุทธ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
ผู้ติดต่อประสานงาน นางจิรา  ทองสุข  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 075-572031 
   E-mail : jira_tk@hotmail.com 
งบประมาณ  61,800 บาท 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 
 
ส่วนที่ 1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  

4 ธันวาคม 2560 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

      1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    (2) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ช่วงวัยแรงงาน 
    (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นการยกระดับศักยภาพในการเรียนรู้  

     เพ่ือเพ่ิมทักษะในวิชาชีพ 
  1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2)  

       1)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     (1) เป้าหมายระดับประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
     (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 

                (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ      
  เรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     
  ตลอดชีวิตดีขึ้น 

  
 

mailto:jira_tk@hotmail.com
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1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  2) ขั้นตอนการดำเนินการ 

   2.1 เตรียมข้อมูลประกอบการดำเนินการ  
   2.2 จัดทำและขออนุมัติโครงการ 
   2.3 ดำเนินการประสานงานการจัดโครงการ 
   2.4 ประชุมคณะทำงานเพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ 
   2.5 ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการประเมินผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง (PA) 

   2.6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
  3) กิจกรรม 

   3.1 จัดประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนการประชุมฯ 
   3.2 การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาและการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
  4) เป้าหมายกิจกรรม 

   4.1 ผู ้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี ่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
สามารถนำไปใช้ในการเลื่อนเงินเดือน การคงวิทยฐานะ และการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน
วิทยฐานะได ้
     4.2 ผู ้เข้ารับการอบรม มีประสบการณ์เพิ ่มขึ ้น และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
    1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
    2) เป้าหมายรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีความสามารถในการ
ปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ ์
    3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
     (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู ้ และ
ความสามารถเพ่ิมข้ึน 
     (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ
ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
   1.5 แผนระดับท่ี 3   
    1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ    

           2.1 หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 72 บัญญัติว่า      
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตน
ที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผลมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบสมควรได้รับบำเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็น
บันทึกคำชมเชย รางวัลเครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคลลในเรื่องอ่ืน ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.7/ว 23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยให้ใช้ข้อตกลงในการ
พัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
ข้อตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องการเลื่อนเงินเดือน 
การคงวิทยฐานะ การลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัลจูงใจ การให้ออกจากราชการ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ 

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)   เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป  และสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามประสงค์ของ
ราชการอย่างแท้จริง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1 จึงจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานี้ขึ้น  

         2.2 วัตถุประสงค์  
      2.2.1 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู ้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการประเมินผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง (PA)  สามารถนำไปใช้ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นธรรม 
      2.2.2 เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และสามารถนำความรู้
ประสบการณท์ี่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

         2.3 เป้าหมาย  
      2.3.1 เชิงปริมาณ 
    ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน ระยะเวลา 2 วัน วันละ 60 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา จำนวน  114  คน ศึกษานิเทศก์  จำนวน  6 คน และคณะทำงาน 20 คน รวมทั้งสิ้น 140 คน 
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       2.3.2 เชิงคุณภาพ 
    ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) และสามารถ
นำไปใช้ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม 

         2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ 
      2.4.1 ผลผลิต (Output) 
    อบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการประเมินผลการพัฒนางานตาม
ข้อตกลง (PA)  ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 120 คน 
      2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

   1) ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปใช้เลื่อนเงินเดือนได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน
วิธีการที่กำหนด 

   2) ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  มี
ประสบการณ์เพิ ่มขึ ้น และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาและ
สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

           2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
        2.5.1 เชิงปริมาณ  
                        1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
                 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

2.5.2 เชิงคุณภาพ  
        ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการประเมินผลการพัฒนางานตาม
ข้อตกลง (PA) สามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ  อีกทั้งได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้น 
และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและมี
ความเป็นธรรม 

2.5.3 การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม บัญชีลงเวลาการ
เข้าอบรม 

2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 การประเมิน แบบสอบถาม 
3.ผ ู ้ เข ้ าร ับการอบรมมีความรู้ความเข ้าใจ เก ี ่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 

การประเมิน แบบประเมิน 
ก่อนและหลังการ
อบรม 
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  2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        2.6.1 ผู ้เข้ารับการอบรม มีความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
สามารถนำไปใช้ในการเลื่อนเงินเดือนได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีการที่กำหนด  มีความเที่ยงธรรม 
เปิดเผย โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
        2.6.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้ 
           

             2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
        2.7.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
        2.7.2 ศึกษานิเทศก์  

      2.7.3 ข้าราชการครู  

        2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 
              สถานที่ดำเนินโครงการ      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

        2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
                วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ 61,800 บาท 
 
 

  แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่
1/2565 

ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที ่
3/2565 

ไตรมาสที ่
4/2565 

กิจกรรมที่ 1 
- ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนการจัดอบรมฯ 
กิจกรรมที่ 2 
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการ
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 

 
 

 
600 

 
61,200 

   
600 

 
61,200 

รวมทั้งสิ้น      61,800   61,800 
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        2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประ
มาณ 

รวม
ทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. 
 
 
 
 
2. 

กิจกรรมที่ 1 
ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนการจัดอบรมฯ 
20 คน ๆ ละ 30 บาท 1 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คนx30 บาท x1 มื้อ) 
กิจกรรมที่ 2 
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผล การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการประเมินผลการพัฒนา
งานตามข้อตกลง (PA)  จำนวน 2 วัน (ผู้เข้าอบรม 120 
คน, คณะทำงาน 20 คน) 
2.1 ผู้เข้าอบรมและคณะทำงาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (80 คน x 30 บาทx4 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน  (80 คน x 90 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (600 บาท x 12 ชม.) 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าถ่ายเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
          
          
 
          

 
 
 
 

7,200 

 
 
 

600 
 
 
 

 
 
 
 

9,600 
14,400 

 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
10,000 

 
 
 

600 
 
 
 
 
 
 
 

9,600 
14,400 
7,200 
10,000 
20,000 

  
 
 

600 
 
 
 
 
 
 
 

9,600 
14,400 
7,200 

10,000 
20,000 

 รวม 7,200 44,600 10,000 61,800  61,800 
              
 
                ผู้เสนอโครงการ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ     
 

    
 
 (นายธเนศพล  เจริญสุข)         (นางสุมน  ไชยเสนีย์) 
     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
    

                  
       ผู้อนุมัติโครงการ  

 
 
 
             (นางชุลีกร  ทองด้วง) 
                            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ                ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบตัิงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษา  
ของผู้บริหารการศึกษา ในระยะ 1 ปี  

                 

แผนงาน                   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.       ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตาม 
                               มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด     ที่ 4 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง 
                               ต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
สนองจุดเน้น สพป.       ข้อ 3 ด้านครูมืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1. นางสุมน ไชยเสนีย์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
   2. นายธเนศพล  เจริญสุข   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   3. นางบุญชาติ  เนียมชู      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน นางบุญชาติ  เนียมชู  โทรศัพท์ 075-572031 E-mail : boonchat3697@gmail.com  
งบประมาณ  36,500.- บาท 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
     (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ประเด็นที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี 21  
                          (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
                              การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ และวางมาตรฐานที่เหมาะสมกับเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานและสร้างค่านิยมในการปฏิบัติเพ่ือประชาชน และประโยชน์
ส่วนรวม สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการสร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์        
ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือรับรองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะยาว 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
• เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

                                      เป้าหมาย การพัฒนาการเรียนรู้ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 • การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
                                          ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษามีทักษะความรู้ความสามารถ และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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                        (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 แนวทางการพัฒนา ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงาน 
ให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้อการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ้นให้กับประเทศ 
                          เป้าหมายของแผนย่อย ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และตำแหน่ง         
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งปฏิบัติงานตามบทบาท อำนาจหน้าที่ตาม
ระเบียบกฎหมายและภารกิจงานที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
                          การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

        1.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  (แผนระดับท่ี 2) 

                       (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียน         
การสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

                       (2) ขั้นตอนการดำเนินการ 
                            2.1 เตรียมข้อมูลประกอบการดำเนินการ 
                            2.2 จดัทำและขออนุมัติโครงการ 
                            2.3 ดำเนินการประสานงานการจัดโครงการ 
                        (3) กิจกรรม 
                             3.1 ให้คำปรึกษา แนะนำ รองผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา             
จำนวน 4 ครั้ง (Coaching Team) 
                             3.2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จำนวน 2 ครั้ง (Evaluation Team) 
                        (4) เป้าหมายกิจกรรม 
                           4.1 ผู้รับการประเมิน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้นำในการ
บริหารจัดการศึกษา พัฒนาประชากรวัยเรียน ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพ มีคุณภาพ สามารถนำองค์ความรู้  
ที่มีอยู่ มาบูรณาการสร้างสรรค์ ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด บรรลุซึ่งผลประโยชน์ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สร้างรายได้สร้างความรู้ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ 
          4.2 ผู้รับการประเมิน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป และมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา  

1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
(1) วัตถุประสงค์  

1.1 เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
(2) เป้าหมายรวม 

2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีความสามารถในการปรับตัวได้ 
อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ 

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
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3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และ 
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
                               3.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิต            
อย่างมีคุณค่า 

  1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ   - 

  1.6 แผนระดับท่ี 3 
                        (1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
                             ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน 
                         (2) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                             ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
      ในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา  โดยมีเจตนารมณ์ที่จะ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีทักษะที่
เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื ่อมุ ่งสู ่การจั ดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ประกอบกับการ          
จัดการศึกษาในสภาวะที่เศรษฐกิจและการเมือง ทั้งภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว  มีการแข่งขัน
ในหลายมิติ  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการศึกษาให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภา พ  
ผู้บริหารการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษา เป็นผู้นำในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
รวมทั้งการบริหารงานตามภารกิจครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ  ด้านการบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไป  กอปรกับตาม
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/
ว 13 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และตำแหน่งรองผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งกำหนดว่าผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการ
ประเมิน  ทีส่ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  

 
ดังนั้น เพ่ือให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในสังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สามารถปฏิบัติงานตามบทบาท อำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมาย   และ
ภารกิจงานที่เกี่ยวข้อง  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ.กำหนด    จึงได้จัดทำ
โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาของผู้บริหารการศึกษา ในระยะ 1 ปี ขึ้น 
 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือพัฒนารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นผู้นำในการบริหารจัดการศึกษา 

พัฒนาประชากรวัยเรียน ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพ สามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการสร้างสรรค์ 
ส่งผลต่อสถานศึกษาในสังกัด 
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                   2.2.2 เพ่ือพัฒนารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงานตรงตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการบนพื้นฐานของ
หลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1 เชิงปริมาณ 
       ประเมินสัมฤทธิผลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่   

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะ 1 ปี จำนวน 6 ครั้ง 
                   2.3.2 เชิงคุณภาพ 
                           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับคำแนะนำ ปรึกษา      
จากคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล (Evaluation Team)  

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  
2.4.1 ผลผลิต (Output) 
       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 

ในหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ตามตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                  2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
                           ผู้บริหารการศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่  ตามระเบียบกฎหมายและ 
ภารกิจที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เป็นผู้นำในการบริหารจัดการศึกษา   อันจะส่งผลให้          
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
2.5.1 เชิงปริมาณ 

                                ร้อยละ 100 ของผู้รับการประเมินตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดที่กำหนด 
    2.5.2  เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 100  ของผู้เข้ารับการประเมินในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะเป็นผู้นำในการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาประชากรวัยเรียน  ให้เป็นบุคคลแห่ง   
การเรียนรู้ มีคุณภาพสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ มาบูรณาการสร้างสรรค์ ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด 
บรรลุซึ่งผลประโยชน์  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้  สร้างความรู้ต่อตนเอง  ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ    
ต่อไป 
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                                  2.5.3  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 100 ของผู้รับการประเมิน
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท อำนาจหน้าที่ และตาม
ระเบียบกฎหมายและภารกิจงานที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

-การประเมิน 
-เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงาน 

-แบบประเมิน 

   
  2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                   2.6.1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ตามระเบียบ 
กฎหมาย และภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด 
                   2.6.2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถเป็นผู้นำในการปฏิรูปการศึกษา ที่นำ
นโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  ผู้รับการประเมิน ครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้รับบริการ 

             2.8  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 
                    สถานที่ดำเนินโครงการ  สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ   36,500  บาท 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่ 1  
ให ้คำปร ึกษา แนะนำ รองผ ู ้ อำนวยการ
ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 
จำนวน 4 ครั้ง (Coaching Team) 

   15,500 5,250 5,250 26,000 

กิจกรรมที่ 2 
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จำนวน 2 ครั้ง (Evaluation Team) 

 5,250  5,250 10,500 
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  2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม   

1 กิจกรรมที่ 1 
ให้คำปรึกษา แนะนำ รองผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จำนวน 4 ครั้ง (Coaching Team) 

      

 
 
 
 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(35 คนๆ ละ 30 x 4 ครั้ง) 
-ค่าอาหารกลางวัน                            
(35 คน ๆ ละ 90 บาท x 4 ครั้ง ) 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าถ่ายเอกสาร       

 
 
 
    

4,200 
 

12,600 
 

3,300 

 
 
 

 

8,000 
 

4,200 
 

12,600 

 
8,000 
3,300 

 4,200 
 

12,600 

 
8,000 
 3,300 

 รวมกิจกรรมที่ 1  20,100 8,000 28,100 
 

28,100 

2 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 2 ครั้ง 
(Evaluation Team) 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(35 คนๆ ละ 30 x 2 ครั้ง) 
-ค่าอาหารกลางวัน                        
(35 คน ๆ ละ 90 บาท x  2 ครั้ง) 

  

 

 

 

2,100 
 

6,300 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

2,100 
 

6,300 
 

 

 

 

 

 
 

2,100 
 

6,300 
 

 รวมกิจกรรมที่ 2  8,400  8,400 
 

8,400 

 รวมทั้งสิ้น       - 28,500   8,000 36,500      - 36,500 

                   ผู้เสนอโครงการ                             ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                              
              (นางบุญชาติ  เนียมชู)                   (นางสุมน   ไชยเสนีย์) 
         นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ             รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
                 ผู้อนุมัติโครงการ 

              

                      (นางชุลีกร     ทองด้วง)                                   
                          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ                 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา  
                        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป. ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
สนองจุดเน้น สพป. ที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       1. นางเสาวภาพัชร  ภู่ประภาดิลก  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                          ประถมศึกษาตรัง เขต 1 
              2. นางเฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ์      ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
             3. นายกฤช  กาหยี                    ศึกษานิเทศก์ 

           4. นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร        ศึกษานิเทศก์ 
          5. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่                  ศึกษานิเทศก์ 

ผู้ติดต่อประสานงาน นายกฤช กาหยี 
   โทรศัพท์ 062-6192595  E-mail : krit.k@esdc.go.th 
งบประมาณ  76,620 บาท  
แหล่งงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม  –  กันยายน 2565 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  ประเด็น  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

      3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท 
                      เป้าหมาย  
                     1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 

ดำเนินการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่กล่าวถึงการประกันคุณภาพการศึกษาว่า เป็น
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษา ที่สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาขึ้น 
เพ่ือให้เป็นสิ่งยืนยันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
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 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย 1.คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพื ่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ที่กล่าวถึงการประกันคุณภาพการศึกษาว่า เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการ
บริหารคุณภาพการศึกษา ที่สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาขึ้น เพื่อให้เป็นสิ่งยืนยันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ
เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 ตัวชี้วัด คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย)  
       อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 

 Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 470 คะแนน และอันดับที่ 45  

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็น แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

•  แนวทางการพัฒนา (5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา 
และปฏิรูประบบการสอบท่ีนำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ 

• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่กล่าวถึงการประกันคุณภาพการศึกษาว่า เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบ
ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษา ที่สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาขึ้น เพ่ือให้เป็นสิ่งยืนยันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

 

 ตัวชี้วัด  
    สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ  
    อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง 
    อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ร้อยละ 50, ร้อยละ 20 และร้อยละ 80 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

99 
 

 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

     แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

• เป้าหมายรวม 

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 
     แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

• เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

          1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง 

▪ เป้าหมายรวม 
▪ 3. คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ตามความต้องการ

ผ่านการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เป็นคนไทยที่มีศักยภาพ 
ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถ
เทียบมาตรฐานสมรรถนะได้ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

    แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

• เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายรวม 

▪ ประเด็นการปฏิรูป 

▪ 5.4 การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

▪ กิจกรรม 1 จัดทำข้อเสนอว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาผ่าน

การประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ 

▪ เป้าหมายรวม 
▪ สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มี

ธรรมาภิบาลโดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
และได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา และ
มีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational 
Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

• เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

    5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายรวม 

▪ ประเด็นการปฏิรูป 

▪ 5.4 การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

▪ กิจกรรม 

▪ กิจกรรม 2 ประกาศ/กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกำหนดด้าน

คุณภาพของการจัดการศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพและการประเมิน

คุณภาพการศึกษา ให้สถานศึกษานำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 

▪ เป้าหมาย 
▪ สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ การประเมิน

คุณภาพ และการรับรองคุณภาพการศึกษา เป็นระบบท่ีมี
ความเชื่อมโยงสอดคล้อง ไม่สร้างภาระต่อสถานศึกษาและ
การปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนของครู 

 
 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 - 

   
  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ – 
 

1.6 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 
                               1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

 2.1  หลักการและเหตุผล 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้กล่าวถึง การประกันคุณภาพการศึกษาว่า
เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษา ดำเนินการ
พัฒนาขึ้น เพื่อให้เป็นสิ่งยืนยันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้น
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด โดย
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตั้งแต่การกำหนดมาตรฐานการศึกษา 
การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การดำเนินการตามแผนที่กำหนด การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา การติดตามผลการดำเนินการ การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและจัดส่งให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี  ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีกระบวนการดําเนินงานที่สัมพันธกัน            
3 สวน คือ 1) การประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งดําเนินการโดยสถานศึกษาเองหรือโดยหนวยงานตนสังกัด 2) การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและนําผลการติดตามตรวจสอบมาใชปรับปรุงอยางตอเนื่อง ทีแ่สดงถึงการทํางานอยางเปนระบบ 
และเตรียมพรอมรับการติดตามตรวจสอบจากหนวยงานตนสังกัดอยางนอย 1 ครั้งตอป 3) การพัฒนาคุณภาพเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้นโดยมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนเปาหมาย 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตระหนักในความสำคัญของการสร้างระบบประกัน
คุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งของสถานศึกษา ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง จึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ข้ึน 

2.2 วัตถุประสงค์ 
       2.2.1 เพ่ือพัฒนาความรู้ และทักษะการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกคน 
                2.2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งและ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น 

2.3 เป้าหมาย 
     2.3.1 เชิงปริมาณ 
             สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 132 แห่ง 

                2.3.2 เชิงคุณภาพ 
                        สถานศึกษาทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้น 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์  
     2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาด้าน
ความรู้และทักษะการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 

          2) สถานศึกษาทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้รับการ 
นิเทศติดตามพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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     2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
           สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีระบบประกันคุณภาพภายใน 

ที่เข้มแข็งและมผีลการวัดระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 

2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
  2.5.1 เชิงปริมาณ 

      1) ผู้บริหารและครูผู้รับผดิชอบงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 132 โรงเรยีนได้รับการ
พัฒนาด้านความรู้และทักษะการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 

2)  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 130 โรงเรียน 
(ยกเว้นโรงเรียนควบรวม 2 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านปากไพควบรวมโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ และโรงเรียนบ้านสุโสะ 
ควบรวมโรงเรียนบ้วนท่าเทศ) ได้รับการนิเทศติดตามพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

2.5.2 เชิงคุณภาพ 
       สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีระบบประกันคุณภาพ

ภายในที่เข้มแข็ง และมผีลการวัดระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 

2.5.3 การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนในสงักัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1 
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษา 

- สอบถามความคิดเห็น 
  

- แบบสอบถามด้วย google form 

ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนในสงักัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ได้รับการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาส่งผล     
ต่อคุณภาพการศึกษา 

- ตรวจสอบสภาพจริง - เครื่องมือการตรวจเยี่ยมระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ร้อยละ 95 ของโรงเรียนในสังกดัสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1          
มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
เข้มแข็ง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น 

- จัดเก็บข้อมูลทาง
การศึกษา 

- รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา (Self-
Assessment Report : SAR) 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาที่เข้มแข็ง  ส่งผลให้มีระดับคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น 
 

 2.7 กลุ่มเป้าหมายผูไ้ด้รับผลประโยชน ์
       สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
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 2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มกราคม  –  สิงหาคม 2565 
       สถานที่ดำเนนิโครงการ  สถานศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
จำนวน 132 แห่ง 

 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
         วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 76,620 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่ 1 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และการ
เขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา” 
กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ทุกโรง 

 
- 

  
27,000 

 
- 

 
- 

 
27,000 

กิจกรรมที่ 2 
นิเทศ ติดตามแบบ Site Visit “การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา” 
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 130 โรงเรียน (ยกเว้นโรงเรียน
ควบรวม 2 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านปากไพควบรวม
โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ และโรงเรียนบ้านสุโสะ ควบ
รวมโรงเรียนบ้านท่าเทศ)  

 
- 

 
45,870 

 
- 

 
- 

 
45,870 

 

กิจกรรมที่ 3 
การประชุมปฏิบัติการตรวจสอบรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 

 
- 

 
- 

 
3,750 

 
- 

 
3,750 

กิจกรรมที่ 4 
สรุปผลการนิเทศติดตาม/รายงานผล 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- 

รวม - 72,870 3,750 - 76,620 
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             2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ถัวจ่ายทุกรายการ)    
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบ 
ประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และการเขียน
รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา” โรงเรียนทุกโรงในสังกัด 
สพป.ตรัง เขต 1 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย จำนวน 1 คน  
เวลา 4 ชัว่โมง ๆ ละ 1,200 บาท  
(4x1,200) 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายพิเศษ เวลา  
1 ชัว่โมง ๆ ละ 600 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรมและ
คณะทำงาน 144 คน  ๆละ 2 มื้อ  ๆละ 30 บาท 
(144x2x30)  
- ค่าอาหารกลางวัน 144 คนๆ 1 มื้อๆ 
ละ 90 บาท (144x90) 

 
 
 
 
 
 
 

4,800 
 
 

600 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

8,640 
 
 

12,960 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

4,800 
 
 

600 
 

8,640 
 
 

12,960 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

4,800 
 
 

600 
 

8,640 
 
 

12,960 

 รวมกิจกรรมที่ 1 5,400 21,600 - 27,000 - 27,000 
2 กิจกรรมที่ 2 

นิเทศ ติดตามแบบ Site Visit  
“พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษา” โรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง 
เขต 1 จำนวน 130 โรงเรยีน (ยกเว้น
โรงเรียนควบรวม 2 โรงเรียน คือ
โรงเรียนบ้านปากไพควบรวมโรงเรียน 
วัดเชี่ยวชาญกิจ และโรงเรียนบ้านสุโสะ 
ควบรวมโรงเรียนบ้านท่าเทศ) 
(1) ประชุมคณะกรรมการนิเทศ 25 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน ๆ  
  ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท (25x2x30)  
- ค่าอาหารกลางวัน 25 คนๆ 1 มื้อๆ ละ      
  90 บาท (25x90) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 
 

2,250 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 
 

2,250 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 
 

2,250 
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 ผู้อนุมัติโครงการ 

 

(นางชุลีกร  ทองด้วง)                                                                                        
           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบ 
ประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 (2) นิเทศ ติดตามแบบ Site Visit  
โรงเรียนจำนวน 130 โรงเรียน (ยกเว้น
โรงเรียนควบรวม 2 โรงเรียน คือโรงเรียน
บ้านปากไพควบรวมโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญ
กิจ และโรงเรียนบ้านสุโสะ ควบรวม
โรงเรียนบ้านท่าเทศ) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 18 คน เวลา 7 วัน 
(120x7x18) 
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 130 
โรงเรียน ๆ ละ 200 บาท (130x200) 
(3) ค่าจัดทำคู่มือการนิเทศ 20 เล่ม ๆ 
ละ 50 บาท (20x50) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

15,120 
 

26,000 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 

15,120 
 

26,000 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 

15,120 
 

26,000 
 

1,000 

 รวมกิจกรรมที่ 2 - 44,870 1,000 45,870 - 45,870 
3 กิจกรรมที่ 3  

การประชุมปฏิบัติการตรวจสอบรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
คณะทำงาน 25 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน ๆ  
  ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท (25x2x30)  
- ค่าอาหารกลางวัน 25 คนๆ 1 มื้อๆ ละ      
  90 บาท (25x90) 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

1,500 
 

2,250 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

1,500 
 

2,250 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

1,500 
 

2,250 

 รวมกิจกรรมที่ 3 - 3,750 - 3,750 - 3,750 
 รวมทั้งสิ้น 5,400 70,220 1,000 76,620 - 76,620 
 
 

                   ผู้เสนอโครงการ                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
   
 

                                                                  
                  (นายกฤช  กาหยี)                                  (นางเสาวภาพัชร  ภู่ประภาดิลก)                            
                    ศึกษานิเทศก์                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ          ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  
                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

                      
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สนองกลยุทธ์ สพป. ที่ 4  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ                       

มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด ที่ 4  ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  มี

จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
สนองจุดเน้น สพป. จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางสุมน  ไชยเสนีย์               รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                        ประถมศึกษาตรัง เขต 1  
   2. นางบุญชาติ  เนียมชู             ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. นางสาวสมศิริ  ทองสมณ์        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ผู้ติดต่อประสานงาน นางสาวสมศิริ  ทองสมณ์  โทรศัพท์ 075-572031  โทรสาร 075-291509 
                               E-mail : trang1.go.th@gmail.com 
งบประมาณ  17,150  บาท 
แหล่งงบประมาณ 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 6,292 บาท  
            2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดภิาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  5,000  บาท 
                                           3.  เงินเหลือจ่ายป ี2564 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและ 
                                               บคุลากรทางการศึกษา 5,858 บาท               
ระยะเวลาดำเนินการ 20 มกราคม  2565 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี                 
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย      คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์   ประเด็นที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

   การส่งเสริม การพัฒนา การยกย่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะการ
เรียนรู้  ให้มีความรู้ ความสามารถ  และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึน้ 
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 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้  
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 

เป้าหมาย  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น   มีทักษะที่จำเป็น 
ของโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีระสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
                            การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการ
เรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น 
                    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี21 
                            แนวทางการพัฒนา    สพป.บริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน 
                  เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
                           การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
                           เป็นผู้มทีักษะความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 

         1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

    1) เรื่อง/ประเด็นปฎิรูป ด้านการศึกษา  เรื่อง การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

     1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
    1) ประเด็นที่ 3 การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย 
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ 
    2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

         1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

               1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาต ิ  นโยบายที่ 8 : เสริมสรา้งความเข้มแข็งและภูมคิุ้มกันความมั่นคงภายใน 
       

                   1.6  แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 

              1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยการส่งเสริมสนับสนุนครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
ให้มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้  หมั่นพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

 ดังนั้นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำเป็นต้องมีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน  และสังคมได้ 
และเพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสบผลสำเร็จในการพัฒนา นักเรียนพัฒนา 
ตนเอง พัฒนาวิชาชีพ จนได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับเขตพื้นที่ สมควรได้รับ
รางวัล วันแห่งความภาคภูมิใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

             2.2 วัตถุประสงค์ 
  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดที่มีผลงานดีเด่น  และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ทางด้านการศึกษาแก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และเปน็แบบอย่างที่ดี
แก่บุคลากรในสังกัด 
               

                            2.3  เป้าหมาย 

                    2.3.1 เชิงปริมาณ 
                             1. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  70  คน 
                             2. ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป./ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด/
คณะทำงาน  จำนวน  35 คน 

                    2.3.2 เชิงคุณภาพ 
          1. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทีม่ีผลงานดีเด่นไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และเป็นแบบอย่างที่ดี 
                             2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  มีความพึงพอใจในกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระดับดีมาก 

             2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  
                 2.4.1  ผลผลิต (Output) 
                           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 70 คน  ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมรับการยกย่องเชิดชูเกียรติ           
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                    2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
                             ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
มีความภาคภูมิใจ และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

              2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
                     2.5.1 เชิงปริมาณ 
                             ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ที่มีผลงานดีเด่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ        

                                         2.5.2 เชิงคุณภาพ 
                             ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมยกย่อง      
เชิดชูเกียรติ ถือเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่บุคลากรในสังกัด  
 
 
                      2.5.3 การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 100 ของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ มีความภาคภูมิใจ และพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

 -การประเมิน  -แบบประเมิน 

              

                         2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
                   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่
ดีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  และในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระถมศึกษา
ตรัง เขต 1               
              

                         2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
                 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1  นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง     
              

                         2.8  ระยะเวลาดำเนินโครงการ   20 มกราคม 2565 
           สถานที่ดำเนินโครงการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

              

                         2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
              วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  17,150 บาท 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม            ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

  -ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ 
  บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

- 
 

17,150 
 

- - 17,150 

  
                                       

                        2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ  

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น  จำนวน 105  คน 
(ผู้รับเกียรติบัตร 70 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 35 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (105 x 30 x 1 มื้อ) 
- จัดซื้อกรอบเกียรตบิัตร 70 อัน ๆ ละ 115 บาท 
- จัดทำไวนิลยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ 
  บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จำนวน 2 แผ่น  
- ค่าถ่ายเอกสาร   
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

3,150    
  
 

 
450 

 
 
 
 
 

8,050 
 
 
 

500 

 
 
 
 

3,150 
8,050 

 
 

450 
500      

 
 
 
 
 
 

5,000 

     
 
 
  

3,150 
8,050 
5,000 

 
450 
500 

 รวม  3,600  8,550 12,150 5,000 17,150 

         
                    ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ                      
                           
 
 

                                         
                (นางบุญชาติ เนียมชู)                                              (นางสุมน  ไชยเสนีย์)       
          นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1                                        
     
       
                                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
  
 
 
 

                                                   (นางชุลีกร  ทองด้วง) 
                         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาบุคลากร 
ด้านทักษะการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  

 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป. ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                       มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด       ที่ 4 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง 

ต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      1. นายระนิต  ณ พัทลุง    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, 
                                                                  ประถมศึกษาตรัง เขต 1 
            2. นางสาวศิริวรรณ  ยิวสิว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

          3. นายธีรวัฒน์  เอ้งฉ้วน    เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 
ผู้ติดต่อประสานงาน นางสาวศิริวรรณ  ยิวสิว 
   โทรศัพท์ 063-5393566   E-mail : siriwan.trg@gmail.com 
งบประมาณ  117,100 บาท  
แหล่งงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม 2565  -  กันยายน  2565 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็น 5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรมและ 
     มีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตสำนึก มีตวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
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 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
      (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมา 
           ประยุกต์ใช้ 

    (2) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
   4. กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

    (3) เป้าหมายประเด็น 
        บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
        มีจิตสำนึก มีตวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
 

 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
      (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

    (2) ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
4. กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

    (3) เป้าหมายประเด็นปฏิรูปที่ 4 
3. กำลังคนภาครฐัมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีพร้อมรับ 
    การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและผันผวน 
4. กำลังคนภาครัฐมีวัฒนธรรม ค่านิยมและอุดมการณ์สำหรับการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
    ยุคใหม ่

(4) เป้าหมายรวม 
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
   กระจาย อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

2. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน 
สังคมไทย 
(1) เป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

      แนวทางการพัฒนา 
      1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร

ภาครัฐ ใหม้ีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
- พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐให้มี

ประสิทธิภาพ 
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1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  - 
 1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
  - 
 1.6 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

2. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

           ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดมีบทบาท
สำคัญอย่างยิ่งในการรับผิดชอบภารกิจในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการตัดสินใจในการดำเนินการในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการกำหนดนโยบายทางการศึกษา ซ่ึงจำเป็นต้องตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล
สารสนเทศที่มีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความต้องการ มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถ
ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการ จากความจำเป็นดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 จึงต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือปรับรุงการบริการ กระบวนงาน ตลอดจนการพัฒนา
จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการทั้งในภาพรวมและเฉพาะกลุ่มได้ โดยสามารถเชื่อกับฐานข้อมูล
กลางของหน่วยงานอ่ืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทุกระดับ ซึ่งมีระบบที่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องดังนี้ 

1. การพัฒนาและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล (DMC), ระบบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (B-Obec), ระบบบริหารสถานศึกษา (EMIS) เพ่ือการบริหารจัดการ
และการจัดสรรงบประมาณ 

2. ระบบเว็บไซต์การบริการข้อมูลสารสนเทศและการปรับปรุงข้อมูล (Big Data) 
3. พัฒนาทักษะดิจิทัลให้แกบุ่คลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือการปฏิบัติงาน 
4. การส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของบุคลากรในสังกัด เพ่ือนำไปสู่ 

Digital life & Learning  และทักษะในสังคมยุคชีวิตใหม่ (New Normal)  
                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศและพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1  ปีการศกึษา 2565 เพ่ือดำเนินการให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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        2.2 วัตถุประสงค์ 
              2.2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทุกโรงเรียน 
              2.2.2 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ Big Data สำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ให้มีข้อมลูที่เป็นปัจจุบัน มีข้อมูลสารสนเทศครบทั้ง 4 ด้าน พัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือการปฏิบัติงาน 

    2.2.3 พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานระบบต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ 
การปฏิบัติงาน 
              2.2.4 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ของบุคลากรในสังกัด เพ่ือนำไปสู่ Digital 
life & Learning และทักษะในสังคมยุคชีวิตใหม่ (New Normal) 

 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1 เชิงปริมาณ 

 1) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา โรงละ 1 คน รวมจำนวน 132 คน ๆ ละ 1 วัน 

 2) อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ Big Data แก่คณะทำงาน จำนวน 
15 คน ๆ ละ 5 วัน 

 3) อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบ Smart Area (ระบบรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์, ระบบจองรถ, 
ระบบจองห้องประชุม) การจัดทำแผ่นภาพประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ 
สพป.ตรัง เขต 1 แก่ผู้รับผิดชอบงานธุรการและตัวแทน กลุ่มละ 2 คน จำนวน 2 วัน  

 4) อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบ Smart Area (ระบบบริหารงบประมาณ) ผู้อำนวยการกลุ่มทุก
กลุ่ม บุคลากรจากกลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 22 คน จำนวน 1 วัน 

 5) อบรมเชิงปฏิบัติการบริหารข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการปฏิบัติงาน (การใช้ 
Google App และการใช้เครื่องมือระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น) จำนวนกลุ่มละ 3 คน ๆ ละ 2 วัน 

 6) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ของบุคลากรครูใน
สังกัด เพ่ือนำไปสู่ Digital life & Learning และทักษะในสังคมยุคชีวิตใหม่ (New Normal) โรงเรียนละ 1 คนๆ ละ 
2 วัน 

 7) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างคลิปวิดิโอสื่อการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมตกแต่งภาพด้วย Photoshop แก่บุคลากรเขตพ้ืนที่ฯ และสถานศึกษา จำนวน 40 คน 
คนละ 2 วัน 

2.3.2 เชิงคุณภาพ 
            1) สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
         2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีเว็บไซต์ Big Data เพ่ือการบริการ

และเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศ 
  3) บุคลากรใน สพป.ตรัง เขต 1 สามารถใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ทั้งในด้านการรับส่งหนังสือ การจองรถ การจองห้องประชุม ระบบบริหาร
งบประมาณ และการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และแผ่นประชาสัมพันธ์ 

  4) ครูผู้สอนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือนำไปสู่  Digital life & 
Learning และทักษะในสังคมยุคชีวิตใหม่ (New Normal)  

  5) ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถสร้างคลิปวิดิโอสื่อการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์ 
 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์  
      2.4.1 ผลผลิต (Output) 

                        1)  บุคลากรในสถานศึกษามีความสามารถในการดำเนินการจัดการข้อมูลสารสนเทศในระบบ 
ต่างๆ และมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Big Data) 

             2)  บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่มีความสามารถใช้โปรแกรม Smart Area (AMSS++) และ
เว็บไซต์ สพป.ตรัง เขต 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3)  บุคลากรครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีความรู้และ
ความสามารถนำความรู้ด้าน Digital life & Learning และทักษะในสังคมยุคชีวิตใหม่ (New Normal) ไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4) สร้างคลิปวิดิโอสื่อการสอนหรือสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมตกแต่ง
ภาพด้วย Photoshop 

 

    2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                      1)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ และเผยแพร่ในระบบ Big Data เพ่ือใหบ้ริการแก่บุคลากรและผู้สนใจ 

 2)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีระบบเว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศใน 
Big Data ของหน่วยงาน 
                      3)  บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่สามารถใช้ระบบดิจิตอลเพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงาน 
เพ่ือสนับสนุนให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และการรายงานทีม่ีประสิทธิภาพ 

4)  บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา สามารถนำความรู้ด้าน Digital life & 
Learning และทักษะในสังคมยุคชีวิตใหม่ (New Normal) ไปใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
                     5)  บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สามารถสร้างคลิปวิดิโอ 
หรือสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเทียบเท่ามืออาชีพ 

2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
      2.5.1  เชิงปริมาณ 
      1)  ร้อยละ 100 บุคลากรตามเป้าหมายของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและดำเนินการ
ตามกำหนด 



116 
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

      2)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีระบบ Big Data จำนวน 1 ระบบ 
           3)  ร้อยละ 100 บุคลากรตามเป้าหมายในเขตพ้ืนที่ สามารถใช้งานโปรแกรมระบบบริหาร
จัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาสนับสนุนให้มีความถูกต้อง รวดเร็วในการปฏิบัติงานและการรายงานที่มี
ประสิทธิภาพ             
                         4)  ร้อยละ 80 บุคลากรตามเป้าหมายของสำนักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สามารถนำความรู้ด้าน Digital life & Learning และทักษะ
ในสังคมยุคชีวิตใหม่ (New Normal) ไปใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
      5)  ร้อยละ 80 บุคลากรตามเป้าหมายของสำนักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สามารถสร้างคลิปสื่อวิดิโอเพ่ือการเรียนการสอนและการ
ประชาสัมพันธ์ได ้
       2.5.2 เชิงคุณภาพ 
      1)  บุคลากรตามเป้าหมายของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 ดำเนินการเรื่องข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ในระดับดี 

    2)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีระบบ Big Data จำนวน 1 ระบบ 
                         3)  บุคลากรสามารถใช้งานโปรแกรมระบบบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ได้ในระดับด ี

    4)  บุคลากรตามเป้าหมายของสำนักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สามารถนำความรู้ด้าน Digital life & Learning ความปลอดภัยและ
อาชญากรรม ไซเบอรแ์ละทักษะในสังคมยุคชีวิตใหม่ (New Normal) ไปใช้ไดใ้นระดับด ี
      5)  บุคลากรตามเป้าหมายของสำนักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สามารถสร้างสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์ ในระดับดี 
 

                2.5.3 การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรในสถานศึกษา
ในสังกัด ดำเนินการเรื่องข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. สพป.ตรัง เขต 1 มีระบบ Big Data    
   จำนวน 1 ระบบเพ่ือการสืบค้น 
3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรสามารถใช้งาน 
    โปรแกรมระบบบริหารจัดการต่าง ๆ  
    ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ฯ ได้อย่างมี 
    ประสทิธิภาพ 

 - การประเมิน 
 - การนิเทศ กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงาน 
- การสังเกต 

- แบบประเมิน 
- แบบสำรวจ 
- ผลงาน 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

4. ร้อยละ 80 ของบุคลากรตามเป้าหมาย
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาใน
สังกัด มีความรู้ด้าน Digital life & Learning 
และทักษะในสังคมยุคชีวิตใหม่ (New 
Normal)  
5. ร้อยละ 80 ของบุคลากรตามเป้าหมายมี
ความรู้และสามารถสร้างสื่อดิจิทัลเพ่ือการ
เรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์ได้ 

  

2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                2.6.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง ดำเนินการเรื่องข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามกำหนดเวลา 

      2.6.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษตรัง เขต 1 มีระบบ Big Data เพ่ือการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศอย่างครบถ้วนตามการบริหาร 4 ด้าน 
                 2.6.3 บุคลากรสามารถใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ฯ ไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ 
       2.6.4 บุคลากรตามเป้าหมายของสำนักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ด้าน Digital 
life & Learning ความปลอดภัยและอาชญากรรม ไซเบอร์และทักษะในสังคมยุคชีวิตใหม่ (New Normal) และ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6.5 บุคลากรตามเป้าหมายของสำนักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกัด สามารถสร้างสื่อดิจิทัล
เพ่ือการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
       2.7.1  บุคลากรในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ทุกคน 
       2.7.2  บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ทุกคน 
  

                   2.8  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มกราคม 2565  –  กันยายน  2565 
        สถานที่ดำเนินโครงการ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
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 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
          วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  117,100  บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่  
1/2565 

ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่ 1 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา
จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา  
ปกีารศึกษา 2565 

  10,200  10,200 

กิจกรรมที่ 2 
อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูลระบบ  
Big Data ให้เป็นปจัจุบัน ปีการศึกษา 2565 

   14,500 14,500 

กิจกรรมที่ 3 
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบ Smart Area 
(ระบบรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส,์ ระบบจอง
รถ, ระบบจองห้องประชุม) การจัดทำแผ่นภาพ
ประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ สพป.ตรัง เขต 1  

 6,000   6,000 

กิจกรรมที่ 4 
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบ Smart Area 
(ระบบบริหารงบประมาณ) ผู้อำนวยการกลุ่ม
ทุกกลุ่ม บุคลากรจากกลุ่มนโยบายและแผน, 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 3,000   3,000 

กิจกรรมที่ 5 
อบรมเชิงปฏิบัติการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการปฏิบัติงาน (การใช้ 
Google App และการใช้เครื่องมือระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น) 

 9,000   9,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่  
1/2565 

ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่ 6 
อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์พัฒนาทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ของบุคลากร
ในสังกัด เพ่ือนำไปสู่ Digital life & Learning 
และทักษะในสังคมยุคชีวิตใหม่ (New 
Normal) 

 51,700   51,700 

กิจกรรมที่ 7 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างคลิปวิดิโอ
สื่อการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์ และ 
การตกแต่งภาพ ด้วยคอมพิวเตอร์  

  22,700  22,700 

รวม - 69,700 32,900 14,500 117,100 
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2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถวัจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบ 

ประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 
อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรจัดทำ
ข้อมลูสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

คณะทำงาน 10 คน 1 วัน  
(10*30*2 มือ้) 

2) ค่าอาหารกลางวัน การประชุม 
คณะทำงาน 10 คน 1 วัน  
(10*90*1) 

3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
คณะทำงาน 10 คน 1 วัน  
(10*30*2 มื้อ) 

4) ค่าอาหารกลางวัน คณะทำงาน 10 
คน 1 วัน การประชุมการอบรม
ออนไลน์แก่สถานศึกษาทุกโรงเรียน 
(10*90*1)  

5) ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คน 1 วัน 
(1*600*6) 

6) ค่าจัดพิมพ์ไวนิลข้อมูล 2 แผ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 

600 
 
 

900 
 
 

600 
 
 

900 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

600 
 
 

900 
 
 

600 
 
 

900 
 
 
 

3,600 
 

3,600 

 
 
 
 
 

10,200 

 รวมกิจกรรมที่ 1 3,600 6,600 - 10,200 - 10,200 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบ 

ประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
2 กิจกรรมที่ 2 

อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูล
ระบบ Big Data ปีการศึกษา 2565 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

คณะ ทำงาน 10 คน 5วัน  
(10*30*10 มื้อ) 

2) ค่าอาหารกลางวัน อบรมเชิง
ปฏิบัติการคณะทำงาน 10คน 5วัน
(10*90*5) 

3) อัดสำเนาเขา้เล่มข้อมูลสารสนเทศ 
20 เล่มๆ ละ200 บาท 

4) อัดสำเนาเข้าเล่มทางการศึกษา     
20 เล่ม ๆ ละ 150 บาท 

  
 
 

3,000 
 
 

4,500 
 
 

4,000 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

3,000 
 
 

4,500 
 
 

4,000 
 

3,000 

 14,500 

 รวมกิจกรรมที่ 2 - 14,500 - 14,500 - 14,500 
3 กิจกรรมที่ 3 

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ Smart Area 
การทำแผ่นประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์
และธุรการ และตัวแทนของกลุ่ม 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน  
    2 วัน (20*30*4 มื้อ) 
2) ค่าอาหารกลางวัน 20 คน 2 วัน  
    (20*90*2) 

  
 
 
 

2,400 
 

3,600 

  
 
 
 

2,400 
 

3,600 

 6,000 

 รวมกิจกรรมที่ 3 - 6,000 - 6,000 - 6,000 

4 กิจกรรมที่ 4 
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ Smart Area 
(AMSS++ ระบบบริหารงานงบประมาณ) 
20 คน 1 วัน 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน  
    1 วัน (20*30*2 มื้อ) 
2) ค่าอาหารกลางวัน 20 คน 1 วัน  
   (20*90*1) 

  
 
 
 

1,200 
 

1,800 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

3,000 
 

1,800 

 3,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบ 

ประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 รวมกิจกรรมที่ 4 - 3,000 - 3,000 - 3,000 

5 กิจกรรมที่ 5 
อบรมเชิงปฏิบัติการบริหารข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ
ปฏิบัติงาน กลุ่มละ 3 คน (30 คน) 2วัน 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน  
   1 วัน (30*30*4 มื้อ) 
2) ค่าอาหารกลางวัน 30 คน 2 วัน  
    (30*90*2) 

  
 
 
 

3,600 
 

5,400 

  
 
 
 

3,600 
 

5,400 

 9,000 

 รวมกจิกรรมที่ 5 - 9,000 - 9,000 - 9,000 

6 กิจกรรมที่ 6 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ แก่ครู
ทุกโรงเรียน จำนวน 145 คน 2 วัน 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 145 คน  
   1 วัน (145*30*4 มื้อ) 
2) ค่าอาหารกลางวัน 145 คน 2 วัน  
    (145*90*2) 
3) ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 คน ๆ ละ  
    6 ชม.ๆ ละ 600 บาท (2*6*600) 
4) ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 
 

17,400 
 

26,100 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 

17,400 
 

26,100 
 

7,200 
 

1,000 

 51,700 

 รวมกิจกรรมที่ 6 7,200 43,500 1,000 51,700 - 51,700 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบ 

ประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
7 กิจกรรมที่ 7 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างคลิป
วิดิโอสื่อการสอนหรือสื่อประชาสัมพันธ์
ด้วยคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมตกแต่ง
ภาพด้วย Photoshop จำนวน 50 คน 
2 วัน 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้า 
    ประชุม 50 คน 2 วัน (50*30*4 มื้อ) 
2) ค่าอาหารกลางวัน 50 คน 2 วัน  
    ผู้เข้าประชุม (50*90*2) 
 
5)  ค่าวิทยากร  (600*6*2) 
6)  ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 
 
 
 

6,000 
 

9,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 
 

6,000 
 

9,000 
 
 

7,200 
500 

 22,700 

 รวมกิจกรรมที่ 6 7,200 15,000 500 22,700  22,700 
 รวมทั้งสิ้น 18,000 97,600 1,500 117,100  117,100 

 

   ผู้เสนอโครงการ                ผู้เห็นชอบโครงการ            

                                   
              

             (นางสาวศิริวรรณ  ยิวสิว)                                       (นายระนิต  ณ พัทลุง) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1      
 
 
 

                       ผู้อนมุัติโครงการ  
      
                                                                                                                                                  

                                            
                                                  (นางชุลีกร  ทองด้วง) 
                         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ       ประชุมให้ความรู้ด้านการเงิน บัญชีและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
          เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

แผนงาน                พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป. ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด     ที่ 4 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองทางวิชาชีพ 

                         อย่างต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
สนองจุดเน้น สพป.     ที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          1. นางสรัญญา  โยธี                ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
                                   2. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
                                   3. นางสาวสุพรรษา บุญเฉย       นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
      4. นางสาวประนอม รักราวี       เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน 
      5. นายอนันวิทย  ทองหวาน      นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน          นางสรัญญา  โยธี  
                                   โทรศัพท ์075-572030          
      E-mail : sarun_2507@hotmail.com 
งบประมาณ      151,000 บาท   
แหล่งงบประมาณ      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   
ระยะเวลาดำเนินการ      กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2565      

 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
    (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม       

มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
    (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ผู้รับผิดชอบทางการเงิน บัญชี และพัสดุของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน
ได้ดียิ่งขึ้น  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
                               • เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
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                              • การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ บุคลากรที่ปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และ    การ
พัสดุ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ
คุณภาพในการดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

    • แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง 
มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบ
ความคิด ในการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือ
ประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไป
ข้างหน้า สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค 
กล้ายืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ของส่วนตน ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระทำที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   • เป้าหมายของแผนย่อย  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน    
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

   • การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ บุคลากรที่ปฏิบัติงานการเงินการ
บัญชี และการพัสดุ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนา
เพ่ือยกระดับคุณภาพในการดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
              1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

2.1) ประชุมจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการเงิน และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ให้สอดคล้องกับปัญหาและอุปสรรค 

2.2) ดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้ด้านการเงิน และการบริหารพัสดุภาครัฐ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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  3) กิจกรรม  โครงการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพพัสดุสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ปฏิบัติหน้าที่  
    จัดซื้อจัดจ้าง 

  4) เป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานภาครัฐ 

          1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

  1) วัตถุประสงค์ที่ - 

2) เป้าหมายรวมที ่ 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที ่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมมาภิบาลในสังคมไทย 

  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการ
ติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ   - 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 

1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565)         
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                           
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
    การกระจายอำนาจการจัดการด้านการเงินและการงบประมาณให้แก่ส่วนราชการ ทำให้

ภารกิจการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณของส่วนราชการนั้นมีเงื่อนไขสำคัญหลายประการ   
ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม และหัวหน้าส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
หัวหน้าส่วนราชการที่มีสายงานหลักรับผิดชอบงานด้านการบริหารสถานศึกษา ซึ่งอาจจะขาดทักษะการบริหาร
การเงินได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีและเนื่องจากสภาพแวดล้อม 
การบริหารงานในระบบราชการปัจจุบัน มีปัจจัยเสี่ยง ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ 
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    นอกจากนี ้แล้วงานด้านการจัดซื ้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ที ่เป็นปัจจัยสำคัญของการ

บริหารงานของหน่วยงาน ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุจะต้องโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบต่าง ๆ ที ่มีการเปลี ่ยนแปลงตลอดเวลารวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการบริหารอย่าง          
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารงานพัสดุนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลายๆ ด้าน
เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เ ขต 1 จึง
ประสงค์จัดโครงการประชุมให้ความรู้ด้านการเงิน บัญชี และการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรผู ้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป 

2.2  วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติด้าน

การเงิน การบัญชี การพัสดุ และงานธุรการที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

   2.2.2 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

   2.2.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร มีหลักในการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
   2.2.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา

และอุปสรรคระหว่าง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กับสถานศึกษาในสังกัด 

  2.3  เป้าหมาย 
    2.3.1 เชิงปริมาณ 

1) บุคลากรของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ที ่ปฏิบัติงาน          
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้เข้าร่วมประชุม 

2) เจ้าหน้าที ่การเง ิน บัญชีของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 เข้าประชุม จำนวน 132 คน ระยะเวลา 1 วัน 

3) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1      
เข้าประชุม จำนวน 132 คน ระยะเวลา 1 วัน 

4) เจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง     
เขต 1 เข้าประชุม จำนวน 132 คน ระยะเวลา 1 วัน 

     2.3.2  เชิงคุณภาพ 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพในการดำเนินการด้านการเงิน 
การบัญชี และพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) บุคลากรที่ปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สามารถนำไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

2) จดัทำคู่มือการเงิน การบัญชี และพัสดุ ให้กับทุกสถานศึกษาในสังกัด 

   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผน 
2) ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสามารถ

ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุได้ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1  เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดทีเ่ข้าร่วมประชุม 

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละ 100 ของบุคลากรทีป่ฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไป
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
                      

  2.5.3  การประเมินผล                     
          

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ 
ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ   
นำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้มากขึ้น 

    
       2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.6.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของ    
ทางราชการ  มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม ไม่เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ 

2.6.2 ผู้บริหารได้รับทราบข้อเท็จจริงและปัญหาการปฏิบัติงาน และสามารถตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
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   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  2.7.2 นักเรียน 

   

                            2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2565 
                  สถานที่ดำเนินโครงการ   
    - กิจกรรมที่ 2.1 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 
    - กิจกรรมที่ 2.2 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  151,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. ประช ุมจ ัดทำหล ักส ูตรการ      
ให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการเงิน 
การบัญช ี และการบร ิหารพัสดุ
ภาครัฐ ให้สอดคล้องกับปัญหาและ
อุปสรรค 
 

     

2. จัดประชุมให้ความรู้ด้านการเงิน 
การบัญชี  และการบร ิหารพ ัสดุ
ภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
    2 .1  ประช ุม ให ้ความร ู ้ การ
ปฏิบัติงานพัสดุ 
    2 . 2  ประช ุ ม ให ้ ความรู้ ก าร
ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี 
 

  

 

 
109,100 

 
 
 
 
 
 
 

41,900 

  
 
 
 

109,100 
 
 

41,900 

รวม  109,100 41,900  151,000 
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                2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที ่2.1       

ประชุมให้ความรู ้การปฏิบัต ิงาน
พัสดุ ให้กับบุคลากรของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่ฯ จำนวน 15 คน ผู้บริหาร
สถานศึกษาและเจ้าหน้าที่พัสดุของ
สถานศ ึ กษา ในส ั งก ั ด  จำนวน       
132 คน ระยะเวลา 2 วัน 

      

-ค่าสมนาคุณวิทยากร  
(9 ชม.x 1,200 บาท) 
(4 ชม.x 600 บาท) 

13,200   
 

13,200  13,200 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(147คนx50บาทx4มื้อ) 
-ค่าอาหารกลางวัน 
(147คนx150บาทx2มื้อ) 

 29,400 
 

44,100 

 29,400 
 

44,100 

 29,400 
 

44,100 

-ค่าพาหนะวิทยากร 
-ค่าท่ีพัก 2 คืนๆ ละ 1,200 บาท  

 5,000 
2,400 

 5,000 
2,400 

 5,000 
2,400 

-ค่าวัสดุ   15,000 15,000  15,000 
 

รวมกิจกรรมที่ 2.1 
 

 

13,200 
 

80,900 
 

15,000 
 

109,100 
  

109,100 

กิจกรรมที่ 2.2       
ประชุมให้ความรู ้การปฏิบัต ิงาน
ด ้านการเง ิน  และบ ัญชี  ให ้กับ
บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
จำนวน 10 คน และเจ ้าหน ้าที่
การเง ิน บ ัญช ีของสถานศ ึกษา      
ในสังกัด จำนวน 132 คน ระยะเวลา 
1 วัน แบ่งเป็น 2 รุ่น 
 

      

 -ค่าสมนาคุณวิทยากร  
(6ชม.X600บาทX2รุ่น) 

7,200  
 

 7,200  7,200 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 -ค่าพาหนะวิทยากร 
-ค่าท่ีพัก 2 คืนๆ ละ1,200บาท 

 1,000 
2,400 

 1,000 
2,400 

 1,000 
2,400 

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(142คนX30บาทX2มื้อ) 
-ค่าอาหารกลางวัน  
(142คนX90บาทX1มื้อ) 

 8,520 
 

12,780 

 8,520 
 

12,780 

 8,520 
 

12,780 

-ค่าวัสดุ   10,000 10,000  10,000 
  

รวมกิจกรรมที่ 2.2 
 

7,200 
 

24,700 
 

10,000 
 

41,900 
  

- 
 

41,900 
 รวมทั้งสิ้น 20,400 105,600 25,000 151,000  - 151,000 

 

               ผู้เสนอโครงการ      

           
 

                       ( นางสรัญญา  โยธี )   
                  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ       

 
 
                               ผู้อนุมัติโครงการ      
                                                     
                                                                                                 
                                                             
                                                     ( นางชุลีกร  ทองด้วง ) 
                                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ                ส่งเสรมิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.    ที่ 5 สร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการศกึษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

   และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด    ที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน 

   เสมอกัน 
ลักษณะโครงการ             ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        1. นางเสาวภาพัชร  ภู่ประภาดิลก    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
                                                                                    การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
                                  2. นางยุพดี   คลาดนาน    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

                        3. นางทิพภาวัลย์  นาคช่วย    นักวิชาการศกึษาชำนาญการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน         นางทิพภาวัลย์ นาคช่วย    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ      
     โทรศัพท์ 075-572032 โทรสาร 075-572032 E-mail : trang1.go.th@gmail.com 
งบประมาณ               20,860   บาท 
แหล่งงบประมาณ     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ระยะเวลาดำเนินการ        มกราคม  2565  – กันยายน  2565 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง   

     (1) เป้าหมาย  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุขดีขึ้น 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ความม่ันคง (ถ้ามี) 
(1) เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ปัญหาความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน         

(เช่น ปัญหายาเสพติด ความความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการ
แก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
      * เป้าหมาย  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน  

    ร่างกายสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21  
    รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  2) แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
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* แนวทางพัฒนาที่ 4 จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิต 
ที่สามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

  * เป้าหมาย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้  มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน          
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
(เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
โดยครอบครัวโดยกำหนดให้มีการนิ เทศติดตาม ดูแลช่วยเหลือ รวมทั้ งการวัด            
และประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีการศึกษา 2565 มีจัด
การศึกษาโดยครอบครัว จำนวน 7 ครอบครัว จำนวนผู้เรียน 10  คน และครอบครัวที่
สนใจจะจดัการศึกษา จำนวน 4 ครอบครัว) 

      * ตัวชี้วัด  ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา สามารถดำเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว        

ได้อย่างมีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาผู้เรียน ได้ผลผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพ    
ถึงขีดสุดของศักยภาพ ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
1) เรื่องและประเด็นปฏิรูป  1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของ

ประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง 
* เป้าหมายรวม  2. ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมีความร่วมมือ 
ในการจัดการศึกษาอย่างสมดุลและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบ 
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 

    2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป    
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง 

    * เป้าหมายรวม  3. คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ตามความต้องการผ่านการ
จัดการศึกษา เพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้
เป็นคนไทยที่มีศักยภาพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถเทียบ
มาตรฐานสมรรถนะได้ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

1.2 การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการ
จัดการศึกษา 

    * เป้าหมายรวม  ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมีความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาอย่างสมดุลและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น 

กิจกรรม 2 การจัดทำข้อเสนอว่าด้วยการเพ่ิมบทบาทของเอกชนในการ 
            จัดการศึกษารูปแบบต่างๆ และการกำกับดูแลที่เหมาะสม 

เป้าหมาย  เอกชนมีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการจัดการศึกษารูปแบบต่าง ๆ และการ 
  กำกับดูแลที่เหมาะสม 

1.3 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 
  ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

134 
 

    * เป้าหมายรวม  คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ตามความต้องการ ผ่านการ
จัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้
เป็นคนไทยที่มีศักยภาพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถเทียบ
มาตรฐานสมรรถนะได้ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 
กิจกรรม 3 การบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะเครือข่าย       
ความร่วมมือ 

เป้าหมาย หน่วยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้องกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
และการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  - 
 1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
  - 
 1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ)  
  1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา   

ขัน้พื้นฐาน 
  2. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พื้นฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 
   ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความสำคัญตอ่การจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว โดยได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 ภายใต้หลักหรือกรอบในการดำเนินการ 5 ประการ คือ 1) ส่งเสริม              
การมีส่วนร่วมของครอบครัว 2) พ่อแม่จะต้องมีอิสระในการดำเนินการมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ            
3) มีความสอดคล้องกับหลักการและแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 4) มีคุณภาพตามมาตรฐาน   
การศึกษาชาติ และ 5) มีความเป็นสากลเทียบเคียงกับต่างประเทศได้ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  กำหนดบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการส่งเสริมและสนับสนุนการ            
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอ่ืน จะต้องประสานงาน และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา      
ให้สามารถดำเนินการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ         

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้กำหนดจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ รักที่จะเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย สนุกกับการเรียนรู้         
มีโอกาสได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ จึงได้กำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะ 
ความสามารถคุณลักษณะจุดเน้นตามช่วงวัย คุณลักษณะตามหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิต 
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สามารถปรับตัวและมีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกันที่ถูกต้อง ในการเผชิญสิ่งที่ท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน 
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต นักเรียนที่เรียนภายใต้ 
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวและการศึกษาทางเลือกได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน         
และพัฒนา ศักยภาพเด็ก ปลูกฝังให้เด็กทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตร จึงได้จัดทำโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวขึ้น 

2.2 วัตถุประสงค์ 

      2.1.1 เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนครอบครวั/ผู้จัดการศึกษา ให้จัดการศึกษาได้อย่างถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
   2.2.2 เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษากับครอบครัว/            
ผู้จัดการศึกษา 

                  2.2.3 เพ่ือส่งเสรมิให้การดำเนนิงานการจัดการศกึษาโดยครอบครัว สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
 

 2.3  เป้าหมาย  
    2.3.1  เชิงปริมาณ 
      ครอบครวั/ผู้จัดการศึกษา จำนวน 7 ครอบครวั จำนวนผูเ้รยีน 10  คน และผู้จัดการ    ศึกษาใหม ่
จำนวน 4 ครอบครวั 
      2.3.2  เชิงคณุภาพ  

              ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา สามารถดำเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ได้อย่างมีคุณภาพ 
เกิดประสิทธภิาพต่อการพัฒนาผู้เรียน  ได้ผลผลติผู้เรียนที่มีคุณภาพถึงขีดสุดของศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล                 

 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  
                 2.4.1 ผลผลิต (Output) 

  1) ครอบครวั/ผู้จัดการศึกษา ได้รับการส่งเสริมในการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัวที่ถูกต้องตามแนวทางการดำเนินการจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครวั 
    2) ครอบครวั/ผู้จัดการศึกษา สามารถดำเนินงานจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ได้อย่าง     
มีประสิทธิภาพ และสามารถผลติผู้เรียนที่มีคุณภาพได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

        2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
    1) ครอบครวั/ผู้จัดการศกึษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวทางการดำเนนิงานการจัดการศึกษา 

ทางเลือกที่ถูกต้อง 
    2) ครอบครวัผู้จัดการศึกษากับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เกดิความเข้าใจในการจัดการศึกษา 

ที่เป็นมาตรฐานเดยีวกัน 

  2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเรจ็ (KPIs) 
   2.5.1   เชิงปริมาณ 

       ร้อยละ 100 ของครอบครวั/ผู้จดัการศึกษา มีแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัวที่ถูกต้องตามคู่มือแนวทางการดำเนินการจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  

    2.5.2  เชิงคุณภาพ 
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      ร้อยละ 100 ของครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา สามารถดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพได้เต็มตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
 

  2.5.3 การประเมนิผล 
ตัวชีวั้ดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของครอบครวั/ผู้จัดการศึกษา 
มีแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษา         
ขั้นพ้ืน ฐานโดยครอบครวัทีถู่กต้องตามคู่มือ
แนวทางการดำเนนิการจดัการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยครอบครัว 

- ติดตามผลการดำเนินงานของ
ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา 
 

- การสอบถาม/สังเกต 
- แบบติดตาม 
 

2. ร้อยละ 100 ครอบครวั/ผู้จดัการศึกษา 
สามารถจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้   
อย่างมีคุณภาพ ไดผ้ลผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพ
ถึงขีดสุดของศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล   

-ประเมินผลการเรียนรู้ - แบบประเมินผล 

 
2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   2.6.1 ครอบครวั/ผู้จัดการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนา 
               คุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล  

2.6.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา  ตลอดจนเครือข่าย        
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพ่ือคุณภาพของ
เยาวชนต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างเต็มที ่

  2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.7.1 ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา จำนวน 7 ครอบครวั ผู้เรียน จำนวน 10 คน  
               และ ผู้จัดการศึกษาใหม ่จำนวน 4 ครอบครัว 

2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   มกราคม  2565 – กันยายน  2565 
             สถานที่ดำเนินโครงการ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 / บ้านเรียน จำนวน  
                                           7 ครอบครัว  และ ผู้จัดการศึกษาใหม ่จำนวน 4 ครอบครัว 

         2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  20,860 บาท 
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แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา 
แผนการจัดการศกึษา คำขออนุญาตจัดการศึกษา 
และรายงานผลการจัดการศึกษา  
 
กิจกรรมที่ 2 ตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ขออนุญาต
จัดการศกึษาใหม่ จำนวน 4 ครอบครัว ครั้งที่ 1 
 
กิจกรรมที่ 3  ตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ขออนุญาต
จัดการศึกษาใหม ่จำนวน 4 ครอบครัว ครั้งที่ 2 
 
กิจกรรมที่ 4 นเิทศ ติดตาม การดำเนินงาน    
จัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  จำนวน  
7 ครอบครัว ผู้เรียน จำนวน 10 คน 
 
กิจกรรมที่ 5 วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา  
(คณะกรรมการฯ/ครอบครัวผู้จัดการศึกษา) 
 
กิจกรรมที ่6  จดัทำข้อมูลบ้านเรียน 
 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

1,080 

 

 

1,920 

 

 

 

3,300 

 

 

10,640 

 

1,000 

- 

 

 

- 

 
- 

 

- 

 

 

- 

 

1,000 

 

- 

 

 

- 

 

1,920 

 

- 

 

 

- 

 

- 

1,080 

 

 

1,920 

 

1,920 

 

3,300 

 

 

10,640 

 

2,000 

รวม  17,640 1,000 1,920 20,860 
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2.10 รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ถั่วจ่ายทุกรายการ)  

 
ที่ 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม

ทั้งสิ้น 
ตอบ
แทน 

 
ใช้สอย 

 
วัสด ุ

 
รวม 

1. การประชุมคณะกรรมการ/ผู้จดัการศึกษา/
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(18คนx1มื้อx2วันx30บาท) 

  
 

1,080 
 

 

  
 

1,080 

  
 

1,080 

2. ตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ขออนุญาตจัด
การศึกษาใหม่ จำนวน 4 ครอบครัว  
(ครั้งที่ 1 ม.ค.-มี.ค.) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
(8คนx2วันx120บาท) 
 

  
 
 

1,920 

  
 
 

1,920 
 

  
 
 

1,920 

3. ตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ขออนุญาตจัด
การศึกษาใหม่ จำนวน 4 ครอบครัว  
(ครั้งที่ 2 ก.ค.-ส.ค.) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
(8คนx2วันx120บาท) 
 

  
 
 

1,920 

  
 
 

1,920 

  
 
 

1,920 

4. 4.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนนิงาน   
และคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(14คนx1มื้อx1วันx30บาท) 
 
4.2 นิเทศ ติดตาม บ้านเรียน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
(8คนx3วันx120บาท) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

420 
 
 
 

2,880 
 
 
 

  
 

420 
 
 
 

2,880 
 

  
 

420 
 
 
 

2,880 
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ที่ 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม

ทั้งสิ้น 
ตอบ
แทน 

 
ใช้สอย 

 
วัสด ุ

 
รวม 

5 วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
การศึกษา 
(กรรมการดำเนินงาน จำนวน 6 คน, 
กรรมการฝ่ายวิชาการ จำนวน 8 คน, 
ครอบครัวผู้จัดการศึกษา ผู้เรียนและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 31 คน) 
วนัที่ 1 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
จำนวน 3 ครอบครัว (ผู้เรียน 4 คน 
กรรมการดำเนินงาน จำนวน 6 คน, 
กรรมการฝ่ายวิชาการ จำนวน 8 คน, 
ครอบครวัผู้จัดการศึกษา จำนวน 6 คน 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 
คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(27คนx2มื้อx30บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(27คนx1มื้อx80บาท) 
 
วันที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 
จำนวน 3 ครอบครัว   (ผู้เรียน 4 คน 
กรรมการดำเนินงาน จำนวน 6 คน, 
กรรมการฝ่ายวิชาการ จำนวน 8 คน, 
ครอบครัวผู้จัดการศึกษา จำนวน 6 คน 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 
คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  
(27คนx2มื้อx30บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(27คนx1มื้อx80บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,620 
 

2,160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,620 
 

2,160 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,620 
 

2,160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,620 
 

2,160 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,620 
 

2,160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,620 
 

2,160 
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ที่ 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม

ทั้งสิ้น 
ตอบ
แทน 

 
ใช้สอย 

 
วัสด ุ

 
รวม 

 วันที่ 3 ระดับชั้นอนุบาล 2 จำนวน 2 
ครอบครัว 
(ผู้เรียน 2 คน กรรมการดำเนินงาน 
จำนวน 6 คน, กรรมการฝ่ายวิชาการ 
จำนวน 8 คน, ครอบครัวผู้จัดการศึกษา 
จำนวน 4 คน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(22คนx2มื้อx30บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(22คนx1มื้อx80บาท) 
 

  
 
 
 
 
 

 
1,320 

 
1,760 

  
 
 
 
 
 

 
1,320 

 
1,760 

  
 
 
 
 
 

 
1,320 

 
1,760 

6 ค่าถ่ายเอกสาร  2,000  2,000  2,000 
รวมทั้งสิ้น  20,860  20,860  20,860 

 
 
                 ผู้เสนอโครงการ                                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
           (นางทิพภาวัลย์  นาคช่วย)                               (นางเสาวภาพัชร  ภู่ประภาดิลก)   
         นักวิชาการศึกษาชำนาญการ        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาตรัง เขต 1 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 

                                                       (นางชุลีกร  ทองด้วง) 
                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ                   อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  
                             พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องเชื่อมโยงสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในรูปแบบ XYZ 
แผนงาน                พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.     ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
                                   วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด     ที่ 4 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองทางวิชาชีพ 
                                   อย่างต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู                           
สนองจุดเน้น สพป.     ที่ 3 ด้านครูมืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ          1. นายระนิต  ณ  พัทลุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
                                   2. นางสาวกรรภิรมย์  ทองเรือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
                                   3. นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน          นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์ 
                                   โทรศัพท์ 0806902453  โทรสาร 075291509   
                                   E-mail  Orapin.ve@hotmail.com 
งบประมาณ      40,000   บาท   
แหล่งงบประมาณ      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
ระยะเวลาดำเนินการ      28 - 29 ตุลาคม 2564      

 

ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 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 (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ 
ภาครัฐ 
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        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ 
ผู้ใช้บริการ 

        การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
                          การจัดทำแผนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 

                            (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 

                           แนวทางการพัฒนา  
                                 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การ และออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ 
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย  สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ทุกมิติ  ไม่ยึดติดกับ 
การจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการ และวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ 
ปราศจากความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท  ภารกิจ  โครงสร้างองค์การ  ระบบการ 
บริหารงาน  รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  ที่เปลี่ยนแปลงไปเน้นทำงานแบบบูรณา
การไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน   ทั้งนี้    เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง 
สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมีความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ 
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่    เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและทำงานในเชิงรุก   สามารถนำเทคโนโลยี 
อันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทำงาน      

                        เป้าหมายของแผนย่อย :  ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความ 
คล่องตัว 
                       การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  แผนปฏิบัติการประจำปี สามารถ
ดำเนินการได้จริง ผลิตกำลังคนได้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ  

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

       1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  - 

       1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  - 

       1.6 แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 

            -แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

             -แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9  ระบุว่า การบริหารราชการเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ก่อนจะดำเนินการภารกิจใด  ส่วน
ราชการจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และการกำหนดแผนปฏิบัติราชการจ ะต้องมี
รายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมาย    
ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ  และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่สอง) พ.ศ. 2562 มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการเป็นแผนห้าปี ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดทำเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลา ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ   เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และ
รายจ่ายตลอดจนทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้  และให้รายงานผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
   

                                      ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น  
และมีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 พัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เสริมสมรรถนะและจิตสาธารณะบุคลากร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จึงได้ จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม
กรอบ ภารกิจและอำนาจหน้าที ่ของหน่วยงานให้สนองต่อแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  กลยุทธ์และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้
จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2.2 วัตถุประสงค์ 
             

                                         เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้
สอดคล้องเชื่อมโยงสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในรูปแบบ XYZ และแผนจัดการศึกษาทุกระดับ 
   

                           3.1  เป้าหมาย 
                    3.1.1 เชิงปริมาณ 
          อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 50 คน ระยะเวลา 
2 วัน ประกอบด้วย 
                               -ผอ.สพป.                           1   คน        -รองผอ.สพป.                       3   คน 
                               -ประธานกลุ่มโรงเรียน           15   คน        -ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม                  10   คน        
                               -กลุ่มนิเทศฯ                         4   คน       -กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา    3   คน       
                               -กลุ่มบริหารงานบุคคล             4   คน       -กลุ่มอำนวยการ                    2   คน       
                               -กลุ่มบริหารงานการเงิน ฯ         1   คน       -กลุ่มกฎหมายและคดี             1   คน     
                               -หน่วยตสน.                          1   คน       -คณะทำงาน                        5   คน  
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                    3.1.2 เชิงคุณภาพ          
                           ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ  มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ให้สอดคล้องเชื่อมโยงสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในรูปแบบ XYZ และแผนจัดการศึกษาทุกระดับ  
   

              2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                           1)  บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1   จำนวน 50 คน มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2565   
                           2)  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับ 

                    2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                          1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี มีความสอดคล้องกับแผน 
ระดับ 1  แผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 
                           2) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ถูกต้อง ครบถ้วน บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่
กำหนด และเป็นไปตามระยะเวลาที่วางไว้ 
               

                            2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
                   2.5.1 เชิงปริมาณ 
                            - บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  
จัดทำแผนพัฒนาพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
                    

                                    2.5.2 เชิงคุณภาพ 
                          - ระดับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติการ
ประจำป ีกับแผนระดับ 1-3 อยู่ในระดับมาก 
                           - ระดับความสำเร็จของการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ถูกต้อง ครบถ้วน บรรลุ
เป้าหมาย ตามตัวชี้วัด และระยะเวลาที่กำหนดไว้  
 

                                     2.5.3  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.ร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ฯ ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดทำแผน ฯ เพ่ิมขึ้น 

ประเมิน แบบประเมิน 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

3.ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรม มีความถูกต้อง
ครบถ้วน ตามรูปแบบ กรอบแนวทางการดำเนินงาน 
สอดคล้องกับแผนจัดการศึกษาทุกระดับ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

ประเมิน แบบประเมิน 

 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                    1) ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติการของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ิมมากขึ้น 
  2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา หน่วยงานและที่เก่ียวข้อง 
 

                           2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 

 

             2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   28 - 29 ตุลาคม 2564 
                  สถานที่ดำเนินโครงการ  :  ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1  
              

2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
     วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ   40,000    บาท 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

-อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ 
สอดคล้องเชื่อมโยงสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
ในรูปแบบ XYZ และแผนจัดการศึกษาทุกระดับ 

40,000    40,000 

รวม 40,000    40,000 
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              2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น ตอบ

แทน 

 

ใช้สอย 
 

วัสดุ 
 

รวม 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ       
 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565       
 จำนวน 50 คน  2 วัน       
 1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  5,000  5,000  5,000 
 (50 คน x 25 บาท x 4 มื้อ)        
 1.2 ค่าอาหารกลางวัน  8,000  8,000  8,000 
 (50 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)       
 1.3 ค่าท่ีพักวิทยากร (1 คนx1,200 บาท)  1,200  1,200  1,200 
 1.4 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง  1,200  1,200  1,200 
 1.5 ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 2 คน 

(1คนx600บาทx1ชม.)+(1คนx1,200บาท
x10ชม.) 

12,600   12,600  12,600 

 1.6 ค่าวัสดุ   7,000 7,000  7,000 
 1.7 ค่าถ่ายเอกสาร  5,000  5,000  5,000 
 รวมทั้งสิ้น 12,600 20,400 7,000 40,000  40,000 

                                                 

                 ผู้เสนอโครงการ                        ผู้เห็นชอบโครงการ                                          
           

 

 
        (นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์)                                    (นายระนิต  ณ  พัทลุง)                           
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
                                  

 

                                                    ผู้อนุมัติโครงการ     
                                     
                                                                          
 

       
                                                (นางชุลีกร  ทองด้วง) 
                        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ                  ประชุม จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565                  
แผนงาน               พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.    ข้อที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี 
                                  ดิจิทัลในการบริหาร 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด         ที ่1 สพป.บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
                                  ตามหลักธรรมาภิบาล เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน 
                                  ของทุกหน่วยงานภาครัฐ (Integrity&Transparency Assessment:ITA) มีผลการประเมิน 
                                  อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
สนองจุดเน้น สพป.            ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ             ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ         1. นายระนิต  ณ  พัทลุง         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                        ประถมศึกษาตรัง เขต 1 
                                  2. น.ส.กรรภิรมย ์ ทองเรือง     ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
                                  3. นางวีระวรรณ  สัตถาภรณ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน         1. น.ส.กรรภิรมย์  ทองเรือง     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
                                  2. นางวีระวรรณ สัตถาภรณ์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
                                                                         โทร. 075-272030 
งบประมาณ     34,000  บาท   
แหล่งงบประมาณ     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   
ระยะเวลาดำเนินการ     พฤศจิกายน  2564 - กันยายน  2565       
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์   การพัฒนาการเรียนรู้ 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   สพป.ตรัง เขต 1 ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือ 
                    ก่อสร้างอาคารเรียน และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบในสถานศึกษา    ส่งผลให้ 
                    อาคารเรียนอาคารประกอบมีความมั่นคง ปลอดภัย สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
                    เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  และการจัดสรรครุภัณฑ์การศึกษา  สามารถนำไปใช้     
                    เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน เป็นแหล่งค้นคว้า เรียนรู้ของผู้เรียน  ส่งผลต่อการ   
                    พัฒนาพหุปัญญาด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน พัฒนาสู่การเป็นคนดี คนเก่ง พร้อมสำหรับวิถี 
                    ชวีิตในศตวรรษท่ี 21 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
                          ประเด็น แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                
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(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย   ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption 
Perceptions Index: CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579                                                                                                                            

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
                                     ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ  รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ   
และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

• แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหาร 
                                     จัดการกลไกการคัดกรอง และการส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุ 
                                     ปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการเสริมสร้างความ 
                                     สามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพท้ังด้านกีฬา ภาษา และวรรณกรรม 
                                     สุนทรียศิลป์ ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษา  และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 
                                     การสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา 
                                     และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อ ในการมีส่วนร่วม 
                                     และผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 

• เป้าหมายของแผนย่อย    ประเทศไทยระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนา 
                                     ศักยภาพตามพหุปัญญา  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนา 
                                     ให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น                          

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ความพร้อมของอาคารเรียน 
                                     อาคารประกอบ สื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์  และข้อมูลสารสนเทศด้านพหุปัญญาของ 
                                     ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปด้านการศึกษา 
                                                     กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างที่แบ่งแยกหน้าที่และอำนาจเพ่ือ 
                                                     รองรับรูปแบบใหม่ที่แยกความรับผิดชอบในด้านนโยบาย (Policy) 
                                                     ด้านกำกับดูแลส่งเสริม (Regulator)  ด้านการสนับสนุนต่าง ๆ  
                                                     (Supporter) ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และด้านการดำเนินการหรือ 
                                                     การปฏิบัติการ (Operator) มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ ธรรมาภิบาล 
                                                     รับผิดชอบต่อการสนับสนุนสถานศึกษา และมีบทบาท หน้าที่ และ 
                                                     อำนาจสอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน  ประชุม ชี้แจง ให้คำแนะนำ ติดตาม ตรวจสอบ    

  3) เป้าหมายกิจกรรม       การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน 
                                                     อาคารประกอบในสถานศึกษา ทั่วถึง มีความม่ันคง ปลอดภัย เอื้อต่อ 
                                                     การจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
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         1.4   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ท่ี  - 
  2) เป้าหมายรวมที่ 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจาย อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 2.ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 

1.6  แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม.วันที่ 4 ธันวาคม 2560 
1.แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดนโยบายกระจายอำนาจจัดตั้ง จัดสรรและ 

บริหารงบประมาณงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  และงบดำเนินงาน  ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่และโรงเรียน
ดำเนินการเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการ จำเป็น ขาดแคลน เกิดประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ ที่มุ่งพัฒนา 
การบริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 
                     ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  งบดำเนินงาน และ     
งานอ่ืน ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ  ตรงตามความจำเป็น ขาดแคลน  ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
แนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  สามารถดำเนินงานได้ทันตามกำหนดเวลา การบริหาร
จัดการงบประมาณ เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาตรัง เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น    

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือให้การจัดตั้ง จัดสรร งบประมาณ ของสถานศึกษา ตามความจำเป็นขาดแคลน ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์และแนวทางท่ีกำหนด  เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน    
                   2.2.2 เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณ  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
เกิดประสิทธิภาพ 
  

                             2.3  เป้าหมาย 
                   2.3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
        2.3.1.1 ประชุมคณะทำงานตรวจสอบสภาพจริง อาคารเรียน ห้องเรียน ที่ขอตั้งงบประมาณ 
จำนวน 17 คน/5 ครั้ง 
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                2.3.1.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน 
รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน  30 คน 
                           2.3.1.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  จำนวน 15 คน /5 ครั้ง 
                          2.3.1.4 ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ รายการไฟฟ้า –ประปา ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  จำนวน 15 คน/2 ครั้ง 
                          2.3.1.5 สำรวจสภาพความชำรุด  ทรุดโทรม อาคารสถานที่ และระบบไฟฟ้า-ประปา และ 
อุบัติภัย จำนวน 5 คน/10 ครั้ง 
          2.3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
                          2.3.2.1  สถานศึกษาในสังกัด มีอาคารเรียน อาคารประกอบ เพียงพอ อยู่ในสภาพดี  
                          2.3.2.2  สถานศึกษาในสังกัด มีครุภัณฑ์ ที่จำเป็น เพียงพอ  
               2.3.2.3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  มีอาคารสถานที่ อยู่ในสภาพดี
และมีครุภัณฑ์ ทีจ่ำเป็น เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                2.3.2.4  การบริหารจัดการงบประมาณ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง                 
เขต 1  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทันตามกำหนดเวลา 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
 2.4.1.1 สถานศึกษาในสังกัด มีอาคารเรียน อาคารประกอบ เพียงพอ มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย 

และมีครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่จำเป็นเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน  
               2.4.1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีอาคารสถานที่ เพียงพอ มั่นคง 

แข็งแรง ปลอดภัย และมีครุภัณฑ์ ที่จำเป็นเพียงพอในการปฏิบัติงาน  
               2.4.1.3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีระบบการขอจัดตั้งงบประมาณ

ถูกต้อง  สมบูรณ์   
2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

2.4.2.1 การจัดตั้ง จัดสรร งบประมาณ งบลงทุน ของสถานศึกษา ตรงตามความจำเป็น ขาดแคลน        
และมีความเพียงพอ เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 

2..4.2.2 บุคลากรในสำนักงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
มีความปลอดภัย ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                         2.4.2.3 ระบบขอจัดตั้งงบประมาณ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง   เขต 1   
มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง สมบูรณ์ สามารถดำเนินการทันตามกำหนดเวลาทุกครั้ง  

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

2.5.1 เชิงปริมาณ 
2.5.1.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ได้รับการ 

ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
                         2.5.1.2 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   ได้รับการ
จัดสรร รายการครุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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                         2.5.1.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ได้รับการจัดสรร งบประมาณ 
งบลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
  2.5.2   เชิงคุณภาพ 

2.5.2.1 สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1           
มีอาคารเรียน อาคารประกอบ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ปลอดภัย พร้อมใช้งาน     

2.5.2.2 สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1           
มีครุภัณฑ์ ที่ทันสมัย ในการจัดการเรียนการสอน     
           2.5.2.3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีอาคารสถานที่อยู่ในสภาพดี  
และมีครุภัณฑ์ ที่จำเป็น เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานได้ทันกำหนดเวลา เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
 
                    2.5.3  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ100 ของการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
ที่กำหนด 

- ตรวจสอบ 
 
-วิเคราะห์เอกสาร  

 -แบบรายงานทางระบบ  
   อิเล็กทรอนิกส์ 
 -บัญชีจัดสรร  

 

        2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 การจัดตั้งงบประมาณเป็นหลักเกณฑ์ ถูกต้อง ตามแนวทางท่ีกำหนด ทำให้สถานศึกษา      

มีอาคารเรียนทีป่ลอดภัยต่อผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา 
                     2.6.2 บุคลากรในสำนักงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
                     2.6.3 ระบบขอจัดตั้งงบประมาณ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  1    
ทำให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการงบประมาณ 

      2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  ผู้บริหารสถานศึกษา  นักเรียน  ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน   

              2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ    พฤศจิกายน  2564  -  กันยายน  2565 

                  สถานที่ดำเนินโครงการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  สถานศึกษาในสังกัด 

              2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ   34,000   บาท 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

 

1. ดำเนินการเตรียมจัดตั้งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง 
และอาคารชำรุด ทรุดโทรม 

12,620    12,620 

2. ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     
งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

4,500    4,500 

3.ประชุมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

4,260    4,260 

4.ประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง จัดสรร งบประมาณ 
งบดำเนินงาน 

2,250    2,250 

5. ประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง จัดสรร 
งบประมาณงบดำเนินงาน รายการไฟฟ้า-ประปา 
 

1,800 1,800   3,600 

6. สำรวจ สภาพความชำรุด ทรุดโทรม อาคาร
สถานที่และระบบไฟฟ้า-ประปา กรณีเร่งด่วน 
และอุบัติภัย 

1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 

7. ค่าถ่ายเอกสาร   300 300 170     770 

          รวม 27,230 3,600 1,670 1,500 34,000 
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    2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบ 
ประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมที ่1       
1 ตรวจสอบสภาพจริง อาคารเรียน ห้องเรียน

และอาคารประกอบที่โรงเรียนจัดตั้ง
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง 
1.ประชุมคณะทำงานตรวจสอบสภาพจริง 
อาคารเรียน ห้องเรียน  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 17 คน 
 คนละ 30 บาท/2 ครั้ง 
2.ออกสำรวจดูสภาพจริงโรงเรียนขอตั้ง
งบประมาณ จำนวน 100 โรง 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 16 คนๆ ละ120 บาท/5 ครั้ง  
-ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 
 
           รวมกิจกรรมที่ 1 

  
 
 
  
 
 
  1,020     

 
     

 
9,600 
2,000 

 
12,620 

  
 
 
 
 
 
 1,020 
 
  
  
9,600  
 2,000 
 
12,620 

    
 
 
    
 
 
  1,020 
   
      
  
 9,600  
  2,000 
 
12,620 

 กิจกรรมที่ 2       
2 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดตั้งงบประมาณ  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1.ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
งบลงทุนครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน 
คนละ 30 บาท/2 ครั้ง 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน คนละ 
 90 บาท/2 ครั้ง  
2.ประชุมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566   งบลงทุน รายการ 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน สิ่งก่อสร้างโรงเรียน 132 โรง 
คณะทำงาน 10 คน รวม 142 คน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 142 คน 
คนละ 30 บาท 
  

  
 
 
 
 
 1,800 
  
2,700 
 
 
 
 
 
  4,260 

  
 
 
 
 
 1,800 
  
2,700 
 
 
 
 
  
 4,260 

  
 
 
 
 
 1,800 
 
 2,700 
 
 
 
 
 
 4,260 

     รวมกิจกรรมที่ 2  8,760   8,760  8,760 
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 กิจกรรมที ่3       
3 ประชุม จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ 

งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  จำนวน 15 คน ๆ ละ 30 บาท /5 ครั้ง 
 

  
 

2,250 

  
 

2,250 

  
 

2,250 

 รวมกิจกรรมที่ 3  2,250  2,250  2,250 
 กิจกรรมที่ 4       
4 ประชุม จัดตั้งงบประมาณรายการไฟฟ้า 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 15 คน ๆ ละ 30 บาท 2 ครั้ง 
 -ค่าอาหารกลางวัน   
 จำนวน 15 คน ๆ ละ 90 บาท 2 ครั้ง  
 

  
 

900 
 

2,700 

  
 

900 
 

2,700 

  
 

900 
 

2,700 

 รวมกิจกรรมที่ 4  3,600  3,600  3,600 

5 สำรวจสภาพความชำรุด ทรุดโทรม อาคาร 
สถานที่ และระบบไฟฟ้า-ประปา และอุบัติภัย 
 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คน ๆละ 120 บาท /10 ครั้ง 

  
 

6,000 

  
 

6,000 

  
 

6,000 
 รวมกิจกรรมที่ 5  6,000  6,000  6,000 

6 ค่าถ่ายเอกสาร  770  770  770 

 รวมทั้งสิ้น  34,000  34,000  34,000 

 

       ผู้เสนอโครงการ           ผู้เห็นชอบโครงการ    

                                  
                                                                                                                             
                (นางวีระวรรณ  สัตถาภรณ์)                 (นายระนิต  ณ  พัทลุง) 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ            รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 

                          ผู้อนุมัติโครงการ   
                                                                                                                                                        
                                                               

        
                                                    (นางชุลีกร  ทองด้วง) 
                             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ                   รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                             ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   
แผนงาน                พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์               
สนองกลยุทธ์ สพป.     ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลและใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
                                         ในการบริหาร 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด     ที่ 2 สพป.และสถานศึกษาร้อยละ 100 บริหารจัดการศึกษาด้วยความโปร่งใส  
                                         ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลักธรรมาภิบาล 
สนองจุดเน้น สพป.     ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ               ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ           1.นายระนิต  ณ พัทลุง           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                          ประถมศึกษาตรัง เขต 1 
                                    2.นางสาวกรรภิรมย์  ทองเรือง  ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
                                    3.นางเพ็ญศรี  ลำยอง             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน           นางเพ็ญศรี  ลำยอง  
                                    โทรศัพท ์0872679739   E-mail: pensi_lumyong@hotmail.com 
งบประมาณ       46,970  บาท   
แหล่งงบประมาณ       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ระยะเวลาดำเนินการ       มกราคม – กันยายน 2565 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย  
         ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ 

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
    (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ภาครฐับริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น 

เป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
    (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
         โครงการการรายงานผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำป ีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นการติดตามประเมินผล รายงานความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวิเคราะห์สำหรับการกำหนดนโยบาย/การวางแผนที่สอดคล้อง
กับภาระงาน โดยบุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถ ในการทำงาน มีค่านิยมและวัฒนธรรม มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานที่ทันสมัย ความมุ่งมั่น ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
                               ● เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
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      ●  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
       สามารถนำรายงานผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการตาม 
แผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ไปปรับปรุง วางแผน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การบริหารจัดการเงินการคลัง 
                               ●  แนวทางการพัฒนา  

    จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้งบประมาณเป็น 
เครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับนุนบทบาทภารกิจขอวหน่วยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละ
แผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ  มิติอย่างยั่งยืน 
                               ●  เป้าหมายของแผนย่อย  
                                    หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
                               ●  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สามารถนำรายงานผลการ 
ดำเนินงานไปปรับปรุง วางแผน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป   
                        แผนปฏิรปูด้านการศึกษา/เป้าหมายรวม : ข้อ 4.ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของ
การใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมภิบาล/
ประเด็นการปฏิรูป : 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ท่ี  - 
  2) เป้าหมายรวมที่ 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจาย อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 2.ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 

1.6  แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม.วันที่ 4 ธันวาคม 2560 
1.แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 บริหารจัดการศึกษาตามภารกิจที่รับผิดชอบ

เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  กลยุทธ์ จุดเน้นของ สพฐ. 
จังหวัดตรัง และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าว จะต้องรายงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นประจำทุกปีงบประมาณ ตามรูปแบบที่หน่วยงานกำหนด ครอบคลุมกระบวนการดำเนินงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ผลผลิต ผลลัพธ์ โดยข้อมูลสารสนเทศประกอบการรายงานจะต้องครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ทันตาม
กำหนดเวลา เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร การกำหนดนโยบายระดับกระทรวง กรม และสิทธิประโยชน์ของเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีพึงจะได้รับ โดยในปีงบประมาณพ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้
รายงานผลการดำเนินงานดังนี้ 

            1) รายงานผลการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 

            2) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
จำนวน 2 ครั้ง 

            3) รายงานการติดตาม ประเมินผล ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                     เพ่ือให้ระบบการติดตาม รายงาน ต่อหน่วยงานระดับสูงมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีข้อมูลสารสนเทศ 
เผยแพร่ผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จึงได้จัดให้มี
โครงการนี้ขึ้น 
    2.2 วัตถุประสงค์ 

      2.2.1 เพ่ือจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือรายงาน 
สพฐ.และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน 

      2.2.2 เพ่ือจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เสนอผู้ตรวจ 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 

                 2.2.3 เพ่ือประชุมเสริมสร้างความเข้าใจระบบการติดตาม การรายงานผลการบริหารจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

                 2.2.4 เพ่ือประชุม กลั่นกรอง ตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศการรายงาน และ 
เอกสาร/หลักฐานร่องรอยการดำเนินงาน 

                 2.2.5 เพ่ือประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นติดตามฯ ต่อคณะติดตามของสพฐ. 
และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

           2.2.6 เพ่ือประชุมรวบรวม/สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
และวิเคราะห์/ทบทวนผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นำเป็นข้อมูลสารสนเทศจัดทำ 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  2.3  เป้าหมาย 
                   2.3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                      1) จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน  20 เล่ม 
                      2) จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เสนอผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 จำนวน 20 เล่ม 
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          3) ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวน 25 คน                      
                      4) ประชุมผู้รับผิดชอบการรายงานประเด็นการติดตามจากคณะติดตามของสพฐ.และหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง จำนวน 30 คน และจัดทำเอกสาร่รายงานผลฯ จำนวน 30 เล่ม 
                      5) ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน  
25 คน และจัดทำเอกสารฯ จำนวน 3 เล่ม 
                      2.3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                       1) เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง
สมบูรณ์ เพ่ือรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน 
                       2) เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ 
ครอบคลุม ทุกข้อนโยบายฯ 
                       3) การรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน ตามแบบที่กำหนด มีเอกสาร/ร่องรอยการดำเนินงานครบถ้วนตามประเด็น ตัวชี้วัด สพฐ. 
ที่กำหนด 
                       4) รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการติดตามได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบท่ีกำหนด 
                       5) มีข้อมูลในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และใช้วางแผน/
จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

                             1) เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน  20 เล่ม 
                             2) เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เสนอผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 จำนวน 20 เล่ม 
          3) ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวน 25 คน มีความเข้าใจในการรายงานผลตัวชี้วัดตามประเด็นที่ สพฐ.กำหนด 
                             4) เอกสารในการรายงานตามประเด็นการติดตามฯ  จำนวน 30 เล่ม และรายงานผลการ
ดำเนินงานได้ถูกต้องตามประเด็นการติดตามฯ  
                             5) เอกสารข้อมูลในการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และใช้
ในการวางแผน/จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 เล่ม   

   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                              1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีเอกสารรายงานผลการดำเนนิงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน 
                              2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ทีม่ีความถูกต้องสมบูรณ์ ครอบคลุม ทุกข้อนโยบายฯ 
                              3) การรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
ความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน ตามแบบท่ีกำหนด มีเอกสาร/ร่องรอยการดำเนินงานครบถ้วนตามประเด็น ตัวชี้วัด  
สพฐ.ที่กำหนด 
                              4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รายงานผลการดำเนินงานตาม
ประเด็นการติดตามได้ถูกต้องตามแบบท่ีกำหนด และนำข้อเสนอแนะตามประเด็นติดตามมาปรับปรุงพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น                               
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                              5) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีข้อมูลในการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และใช้วางแผน/จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

    2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
        2.5.1 เชิงปริมาณ 
                          1) ระดับความสมบูรณ์ของเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 อยู่ในระดับมาก                                        
                             2) ระดับความสมบูรณ์ของเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับมาก 
                              3) ระดับความสำเร็จของการรายงานผลตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ของสพฐ.ทางระบบ e-MES อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
                              4) รอ้ยละ 90 ของข้อมูลการรายงานตามประเด็นการติดตามมีความถูกต้อง สมบูรณ์ 

                          5) ร้อยละ 100 ของข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ได้สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผน 
ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถนำไปใช้ในการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 และใช้ในการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีต่อไป 

      2.5.2 เชิงคุณภาพ 
                          1) มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือรายงาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน 
                              2) มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ทีม่ีความถูกต้อง
สมบูรณ์ ครอบคลุม ทุกข้อนโยบายฯ 
                              3) มีรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 มีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน ตามแบบที่กำหนด มีเอกสาร/ร่องรอยการดำเนินงานครบถ้วนตามประเด็น 
ตัวชี้วัด สพฐ.ที่กำหนด 
                              4) มีรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการติดตามที่มีความถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อ
คณะติดตาม และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำข้อเสนอแนะจากคณะติดตาม สพฐ.มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                          5) มีข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ในการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และใช้ในการวางแผน/จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สอดคล้องกับบริบทของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 

                    2.5.3 การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ระดับความสมบูรณ์ของเอกสารรายงานผลการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ใน
ระดับมาก 
2.ระดับความสมบูรณ์ของเอกสารรายงานผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
อยู่ในระดับมาก 
3.ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ทางระบบ e-MES อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 

- การตรวจสอบ 
 
 
- การตรวจสอบ 
 
 
- การประเมิน 
 
 

- แบบตรวจสอบ 
 
 
- แบบตรวจสอบ 
 
 
- แบบประเมิน 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

160 
 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

4.ร้อยละ 90 ของข้อมูลการรายงานตามประเด็นการ
ติดตามมีความถูกต้อง สมบูรณ์ 
5. ร้อยละ 100 ของข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่ได้
สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถนำไปใช้ 
ในการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และใช้วางแผนในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีต่อไป 
 

- การประเมิน 
 
- การประเมิน 
 
 

- แบบประเมิน 
 
- แบบประเมิน 
 
 

             2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                    1) สพฐ.และสาธารณชนได้รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 2) ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 6 ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ซึ่งมีเอกสารการรายงานที่มีเนื้อหาการดำเนินงานตาม
นโยบายที่ถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน ทุกนโยบาย  

          3) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสพฐ.ได้ตรงตามประเด็นที่ สพฐ.กำหนด และมีเอกสารหลักฐานอ้างอิงประกอบการรายงานตามตัวชี้วัด  
                    4) นำผลที่ได้รับจากการติดตาม ประเมินผลฯของสพฐ.มาวิเคราะห ์เพ่ือปรับปรุงและบริหารจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
                    5) คณะติดตามของสพฐ.ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามประเด็นติดตามฯ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ซึ่งมีเอกสารการรายงานที่มีเนื้อหาการดำเนินงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน  
ทุกข้อทุกประเด็น 
                    6) มีสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน สามารถนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
             - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 

  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ     มกราคม – กันยายน 2565 
                  สถานที่ดำเนินโครงการ        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  46,970  บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1.รายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

-  17,000  -  - 17,000 

2.รายงานผลการดำเนินงานตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ต่อ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

- 1,200 - 1,200 2,400 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

เขตตรวจราชการที่ 6 
3.รายงานการติดตามตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสพฐ. 
(รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)   

- - 5,520 3,000 8,520 

4.รับการติดตามจากสพฐ.และ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

-  5,100 5,100 5,100 15,300 

5.สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ 
สพป.ตรัง เขต 1 

- - - 3,750 3,750 

รวม - 23,300 10,620 13,050 46,970 

      2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมที ่1รายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-ค่าจัดทำเอกสารรายงานผลการ
ดำเนินงานฯ  จำนวน 20 เล่ม  
(20 เล่ม*850บาท) 

  
 

17,000 

 
 

- 

 
 

17,000 

 
 

- 

 
 

17,000 

 รวมกิจกรรมที่ 1  17,000 - 17,000 - 17,000 
 กิจกรรมที่ 2 รายงานผลการ

ดำเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการต่อผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำเขตตรวจราชการที่ 6  
-ค่าจัดทำเอกสารรายงานผลการ
ดำเนินงานฯ  จำนวน 20 เล่ม  
(20 เล่ม*120บาท) 

  
 
 
 
 

2,400 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

2,400 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

2,400 

 รวมกิจกรรมที่ 2  2,400 - 2,400 - 2,400 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมที่ 3 รายงานการติดตาม
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสพฐ. (รอบ 6 เดือนและรอบ 
12 เดือน)   
1) ประชุมชี้แจงเพ่ือจัดทำรายงาน
ตามประเด็นการติดตามฯ จำนวน 2 ครั้ง 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 (25คน*30บาท*2มื้อ) 
-ค่าอาหารกลางวัน  
 (25คน*90บาท*2มื้อ) 
-ค่าจัดทำเอกสารแบบติดตาม
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการฯ 
จำนวน 14 เล่ม (14 เล่ม*180 บาท) 

  
 
 
 
 
 
 

1,500 
 

4,500 
 

2,520 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

1,500 
 

4,500 
 

2,520 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

1,500 
 

4,500 
 

2,520 
 

 รวมกิจกรรมที่ 3  8,520 - 8,520 - 8,520 

 
 
 
 
 
 
 

4.รับการติดตามจากสพฐ.และ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   -รายงานผลการดำเนินงานตาม
ประเด็นติดตามฯ ของคณะติดตาม
สพฐ. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.ค่าจัดทำเอกสารรายงานผลการ
ดำเนินงานฯ  จำนวน 30 เล่ม  
(30 เล่ม*150บาท) 
2.ประชุม ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป./
ผอ.กลุ่ม/หน่วย/เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน 3 ครั้ง 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 (30คน*30บาท*3มื้อ) 
-ค่าอาหารกลางวัน  
 (30คน*90บาท*3มื้อ) 

  
 
 
 
 

 
4,500 

 
 
 
 
 

2,700 
 

8,100 

 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 

- 
 

- 

 
 

 
 
 
 

4,500 
 
 
 
 
 

2,700 
 

8,100 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 

- 

 
 

 
 
 
 

4,500 
 
 
 
 
 

2,700 
 

8,100 

 รวมกิจกรรมที่ 4  15,300  15,300  15,300 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดำเนนิงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสพป.ตรัง เขต 1 
1) ประชุมผอ.สพป./รอง ผอ.สพป./
ผอ.กลุ่ม/หน่วย/เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสรุปผล วิเคราะห์ผล 
และประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 (25 คน*30 บาท*2 มื้อ) 
-ค่าอาหารกลางวัน  
 (25 คน*90 บาท*1 มื้อ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 
 

2,250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 
 

2,250 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 
 

2,250 
 

 รวมกิจกรรมที่ 5  3,750 - 3,750 - 3,750 

 รวมทั้งสิ้น  46,970 - 46,970 - 46,970 

 

                                ผู้เสนอโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ                                   

         

                (นางเพ็ญศรี  ลำยอง)                     (นายระนิต  ณ พัทลุง) 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

                       ผู้อนุมัติโครงการ       
                                                                            
 
                                                 (นางชุลีกร  ทองด้วง)        
                          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1                                                                   
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โครงการ             ประชุม/ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากร 
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 

 

แผนงาน            พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป. ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลและใช้เทคโนโลยี 
                               ดิจทิัลในการบริหาร 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด ที่ 2 สพป.และสถานศึกษา ร้อยละ 100 บริหารจัดการศึกษาด้วยวามโปร่งใส 
                               ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลักธรรมาภิบาล 
สนองจุดเน้น สพป. จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงกา        1. นางสุมน  ไชยเสนีย์    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
                                2. นายเกษม  มากชู           ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
                                3. นางสุภาวดี  เจริญฤทธิ์    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                                4. นางสาวชนัญชิดา  ศรีสุข  เจ้าหน้าที่ธุรการ  
ผู้ติดต่อประสานงาน       นางสุภาวดี  เจริญฤทธิ์ โทรศัพท์ 075-572029 โทรสาร 075-291509  
งบประมาณ   180,000 บาท   
แหล่งงบประมาณ       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1    
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม  2564 - กันยายน  2565      
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1)  
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย  
                     ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
                  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
                           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
                     (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 

      - เป้าหมายที ่20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
      - การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ เพ่ือให้บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี คนเก่งมี

คุณธรรมมีจริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้นำ และมีความรู้ความสามารถในการทำงานรับใช้
ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
                 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
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                        - แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภท ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ 
คิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มี
สมรรถนะใหม่ๆ มีทัศนะคติและกรอบความคิดในการทำงานเพื่อให้บริการประชาชน  และอำนวยความสะดวก
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ    มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ    มีจิตบริการทำงานในเชิงรุก   และมองไปข้างหน้า 
สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม   และมีสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดชอบและสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค  ยืนหยัดในการ
กระทำที่ถูกต้อง คำนึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากร
ภาครัฐที่กล้ายืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     - เป้าหมายของแผนย่อย :  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมทำงานเพื่อประชาชน  ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งเน้นและเป็นมืออาชีพ 
     - การบรรลุเป้าหมายตามแผนยอ่ยของแผนแม่บทฯ : การประชุมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
       1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
              แผนปฏิรูปด้านการศึกษา/ประเด็นการปฏิรูปที่ 1.3 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาตนและการศึกษา เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 
       2) ขั้นตอนการดำเนินงาน : การประชุมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       3) กิจกรรมที่ 3 การบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะเครือข่ายร่วมมือ 
       4) เป้าหมายกิจกรรม  
           องค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตบูรณาการดำเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12     - 
               1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ   - 
              1.6 แผนระดับที่ 3 
                   1) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                   2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

 2.1  หลกัการและเหตุผล 
 

                       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1   เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการ 
บริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ  ประกอบด้วย  อำเภอเมือง  อำเภอปะเหลียน  
อำเภอนาโยง อำเภอย่านตาขาว และอำเภอหาดสำราญ มีสถานศึกษาในสังกัด 132 โรง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
โรงเรียน ต.ช.ด. บ้านหินจอก, โรงเรียน ต.ช.ด.สันติราษฎรป์ระชาบำรุง และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4  
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จังหวัดตรัง การที่จะให้การบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุ
ตามนโยบาย  จำเป็นจะต้องมีการประชุมสัมมนาภายในองค์กร  เพื่อทำความเข้าใจในนโยบาย แนวทาง  ระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ  และมีความตระหนัก พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล   
การประชุมเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง   เป็นเครื่องมือในการบริหารงานเป็นกระบวนการในการช่วย    
วางนโยบาย  ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ปรึกษาหารือ แก้ปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดในการทำงานร่วมกัน ทำให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ วิธีการใหม่ๆ เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน มีความเข้าใจและเจตคติท่ีดีในการ
ทำงาน 

             2.2 วัตถุประสงค์ 
            2.2.1 เพ่ือประชุมชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ แก่
ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ   
                     2.2.2 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิด และแนวทางการทำงานร่วมกัน   

         2.3 เป้าหมาย 
                2.3.1 เชิงปริมาณ 

                             ผู้บรหิารการศึกษา / ผู้บริหารสถานศึกษา/ ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย บุคลากร ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 203 คน   

                   2.3.2 เชิงคุณภาพ 
                             ผู้บรหิารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจและก้าวทันในนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ  
ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ  สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปทิศทางเดียวกัน  และมีเจตคติที่ดี
ในการทำงาน 
              2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1  ผลผลิต (Output) 
                           จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา / ผู้อำนวยการกลุ่ม / ผู้อำนวยการหน่วย / บุคลากร  
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 203 คน จำนวน 26 ครั้ง 

                    2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
                            ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ และก้าวทันในนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ  สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปทิศทางเดียวกัน และ
มีเจตคติท่ีดีในการทำงาน 
            2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
           2.5.1 เชิงปริมาณ 

                              ร้อยละ 100  ของผู้เข้าประชุม และทีเ่กี่ยวข้อง ไดร้ับทราบนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  
            

                                        2.5.2 เชิงคุณภาพ 
                             ร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับต่าง ๆ  สามารถนำไปใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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                      2.5.3 การประเมินผล 
 
          ตัวชี้วัดความสำเร็จ            วิธีการประเมิน              เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม  
ได้รับความรู้นำไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน  และบริหาร
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 

                2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                      ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  นำความรู้ที่ได้รับ 
ไปพัฒนาการทำงานทั้งระบบ  และขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน    
 

               2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
            สถานศึกษาและนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ
โรงเรียนที่เก่ียวข้อง   

                2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน  2565 
             สถานที่ดำเนินการโครงการ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1, โรงแรม 
ธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง, โรงแรมวัฒนา พาร์ค จังหวัดตรัง  

       2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
            วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  180,000.-  บาท 
  

 
แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1.ประชุม/ประชุมสัมมนา 
   ผู้บริหาร สพป.และ 
   ผู้บริหารสถานศึกษา 
   ในสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง 

1,700 48,490 48,490 48,490 147,170 

2. ประชุม รอง ผอ. 
   สพป./ผู้อำนวยการกลุ่ม/ 
   หน่วย 

2,500  3,840   3,840 3,840  14,020 

 

3. ประชุมข้าราชการ/ 
    ลูกจ้าง และบุคลากร 
    ใน สพป.ตรัง เขต 1   

 

1,920 
 

- 
 

8,445 
 

8,445 
 

18,810 

            

             รวม 
 

6,120 
 

52,330 
 

60,775 
 

60,775 
 

180,000 
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                  2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   (ถัวจ่ายทุกรายการ)    
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมที ่1  
ประชุม/ประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.
และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

      

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  จำนวน 18 คน ๆ ละ 30 บาท 3 มื้อ  
  (18 X 30 X 3)  

 1,620  1,620  1,620 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         
 จำนวน 155 คน ๆ ละ 30 บาท 9 มื้อ     
 (155 X 30 X 9) 

 41,850  41,850  41,850 

 - ค่าอาหารกลางวัน   
  จำนวน 155 คน ๆ ละ 90 บาท   
  6 มื้อ    (155 X 90 X 6) 

 83,700  83,700  83,700 

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร  
  จำนวน 2 คน 3.5 ชั่วโมง ๆ ละ    
  600 บาท  (2 X 600 X 3.5)   

 2,100  2,100  2,100 

 - ค่าถ่ายเอกสาร  17,900  17,900  17,900 

 รวมกิจกรรมที่ 1  147,170  147,170  147,170 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมที่ 2 
ประชุม รอง ผอ.สพป./ผู้อำนวยการ
กลุ่ม/หน่วย 

      

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 จำนวน 16 คน ๆ ละ 30 บาท 12 มื้อ  
  (16 X 30 X 12) 

 5,760  5,760  5,760 

 - ค่าอาหารกลางวัน    
  จำนวน 16 คน ๆ  ละ 90 บาท 4 มื้อ 
  (16 X 90 X 4) 

 5,760  5,760  5,760 

 - ค่าถ่ายเอกสาร  2,500  2,500  2,500 

 รวมกิจกรรมที่ 2  14,020  14,020  14,020 

 กิจกรรมที่ 3 
ประชุมข้าราชการ/ลูกจ้าง และ
บุคลากรใน สพป.ตรัง เขต 1   

      

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
  จำนวน 64 คน ๆ ละ 30 บาท 3 มื้อ  
  (64 X 30 X 3) 

 5,760  5,760  5,760 

 - ค่าอาหารกลางวัน  
  จำนวน 64 คน ๆ ละ 90 บาท 2 มื้อ 
  (64 X 90 X 2) 

 11,520  11,520  11,520 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 - ค่าถ่ายเอกสาร  1,530  1,530  1,530 

 รวมกิจกรรมที่ 3  18,810  18,810  18,810 

 รวมทั้งสิ้น  180,000  180,000  180,000 

 

 

                   ผู้เสนอโครงการ                               ผู้เหน็ชอบโครงการ                                   
           

   
                                                                                          
             (นางสุภาวดี  เจรญิฤทธิ์)                              (นางสุมน  ไชยเสนีย์) 
         นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 
 
 

                            ผู้อนุมัติโครงการ       
                                                                                                                                          

                                           
 
                                                      (นางชุลีกร  ทองด้วง) 
                             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
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โครงการ                   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน 
 
แผนงาน                พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป. 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลและใช้เทคโนโลยี 

ดิจิตัลในการบริหาร 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด     ที่ 2 สพป. และสถานศึกษา ร้อยละ 100 บริหารจัดการศึกษาด้วยความโปร่งใส  
            ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลักธรรมาภิบาล 
สนองจุดเน้น สพป.     ที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ              ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          1.นางสรัญญา  โยธี         ผูอ้ำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
                                   2.น.ส.สุพรรษา บุญเฉย    นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน          นางสรัญญา  โยธี  
                                   โทรศัพท ์075-572030          
      E-mail : sarun_2507@hotmail.com 
งบประมาณ      10,000 บาท   
แหล่งงบประมาณ      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   
ระยะเวลาดำเนินการ      พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565      

 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ผู ้ร ับผิดชอบทางการเงิน บัญชี ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงานได้ดียิ่งขึ้น โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม ไม่เกิดผล
เสียหายต่อทางราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบข้อเท็จจริงและปัญหาการปฏิบัติงาน ช่วยให้
สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์  

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  • แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่า งเปิดเผย 
โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาล    
ในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร 
โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วม เป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้ งเบาะแส เพ่ือ    
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

  • เป้าหมายของแผนย่อย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

  • การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
(1) ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ

ปฏิบัติของทางราชการ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม ไม่เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ 
(2) ผู้บริหารได้รับทราบข้อเท็จจริงและปัญหาการปฏิบัติงาน และสามารถ

ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
   

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการป้องปราม 
      กลยุทธ์ เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพ
ในการเผ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน 

2) ขั้นตอนการดำเนินงาน  
ตรวจสอบด้านการเงิน  บัญชี  และพัสดุของสถานศึกษา จำนวน  25 โรงเรียน ตาม

แผนการตรวจสอบประจำปี 

  3) กิจกรรม ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิผลอยู่เสมอและถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องกำกับดูแลด้วยตนเอง 

  4) เป้าหมายกิจกรรม พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผล     
อยู่เสมอ และถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องกำกับดูแลด้วยตนเอง 
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          1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

  1) วัตถุประสงค์ที่ - 

2) เป้าหมายรวมที ่6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส กระจาย
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด 

  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 5.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ    - 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 

1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ของสพฐ. 

2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสพฐ. 

 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และการแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2)       

พ.ศ.2545 มาตรา 62 กำหนดให้จัดระบบการตรวจสอบติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ    
ใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษา และคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงานภายในประกอบกับการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ทุกส่วนราชการต้อง
จัดให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance 
Services) และบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) อย่างเที ่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื ่อช่วยให้    
หน่วยรับตรวจ คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา มีการดำเนิ นงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการสอบทาน    
การปฏิบัติงานว่า ประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะช่วยส่งสัญญาณเตือนภัยให้เห็นถึงความเสี่ยงของ
หน่วยงาน 

                  ดังนั ้นเพื ่อสนองเจตนารมณ์ในนโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษตรัง เขต 1 และสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบ 
สอบทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบทานการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาด้านการเงินบัญชีและ
พัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

174 
 

2.2  วัตถุประสงค์ 

2.2.1 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน
การบัญชีของสถานศึกษา 

2.2.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด 

2.2.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

2.2.4 เพื ่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี ่ยงของ       
หน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 

 
2.2.5 เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถ

ตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

  2.3  เป้าหมาย 
    2.3.1 เชิงปริมาณ 

1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 ได้รับการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
ค่าสาธารณูปโภคตามมติ ครม. และการสอบทานการควบคุมภายใน ปีละ 1 ครั้ง 

2) สถานศึกษาในสังกัด จำนวน  25 โรงเรยีน  ได้รับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 
การเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง  และการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

     2.3.2  เชิงคุณภาพ 
         1) บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีของสถานศึกษา ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม

ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
         2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 และสถานศึกษามีระบบการ

ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 3) ฝ่ายบริหารรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถแก้ปัญหา

ได้อย่างทันเหตุการณ์ 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 ได้รับการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
ค่าสาธารณูปโภคตามมติ ครม. และการสอบทานการควบคุมภายใน ปีละ 1 ครั้ง 

2) สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 25 โรงเรียน ได้รับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 
การเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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   2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด   

ที่ได้รับการตรวจสอบภายใน  มีการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสม 

2) ฝ่ายบริหารได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและสามารถพิจารณา
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 และสถานศึกษาจำนวน       
25 โรง ได้รับการตรวจสอบภายในร้อยละ 100 

2.5.2 เชิงคุณภาพ 
   1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 และสถานศึกษา จำนวน     
25 โรง มีการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสม 
   2) ฝ่ายบริหารได้ร ับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและสามารถ
พิจารณาแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 
 
                     2.5.3  การประเมินผล                              

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรังเขต 1 และสถานศึกษาจำนวน 25 โรง 
ได้รับการตรวจสอบภายในร้อยละ 100 

- ตรวจสอบเอกสาร 
- การสอบทาน  
- การวิเคราะห ์
- การสังเกต 
- การสอบถาม 

 

กระดาษทำการ
ตรวจสอบงานด้าน   
ต่าง ๆ 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ตรังเขต 1 และสถานศึกษา จำนวน 25 โรง  
มีการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ดำเนินงาน มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม 
3.ฝ่ายบริหารได้รับทราบปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานและสามารถพิจารณาแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

                          

                           2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.6.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา ปฏิบัติงานถูกต้องตาม

ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ  มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม ไม่เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ 
2.6.2 ผู้บริหารได้รับทราบข้อเท็จจริงและปัญหาการปฏิบัติงาน  และสามารถตัดสินใจแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
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             2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 ผู้บริหาร ครู 
  2.7.2 นักเรียน 

   

                            2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 
                  สถานที่ดำเนินโครงการ สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 25 โรง  

       2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  10,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี จำนวน 15 
โรงเรียน 

1,800 3,600 1,800 2,800 10,000 

2. ตรวจสอบการจัดซื ้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การ
จ ั ดซ ื ้ อ จ ั ด จ ้ า ง  พ . ศ . 2560  และระ เบ ี ยบ
กระทรวงการคลังว ่าด้วยการจัดซื ้อจ ัดจ ้างฯ   
พ.ศ.2560  จำนวน 15 โรง 
 

3. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลาง
วันที่ได้รับจาก อปท. จำนวน 15  โรงเรียน 
 

4. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู ้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้
ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช ้จ ่ายด้าน
การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) 
จำนวน 10  โรงเรียน 

 

5. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคตาม
มต ิ  ครม .  สำน ั ก งาน เขต พ้ื นท ี ่ ก ารศ ึ กษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
ทุกโรง 

รวม 1,800 3,600 1,800 2,800 10,000 
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               2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมที ่1       
ตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุของสถานศึกษา จำนวน       
25 โรงเรียน 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(3คนX 25วันX120 บาท) 
-ค่าวัสดุ 

  
 
 

9,000 

 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 

9,000 
 

1,000 

 
 
 
 

 
 
 

9,000 
 

1,000 
 รวมทั้งสิ้น  9,000 1,000 10,000  10,000 

                       ผู้เสนอโครงการ      
           

                                
                           (นางสรัญญา  โยธี)   

                    นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ       
 
                               ผู้อนุมัติโครงการ      
                                                                                                                                                     
                                             

       (นางชุลีกร  ทองด้วง) 
                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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โครงการ                   ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
                              และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงาน                พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.     ที ่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลและใช้ 

    เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด     ที่ 2 สพป.และสถานศึกษา ร้อยละ 100 บริหารจัดการศึกษาด้วยความโปร่งใส 
                                   ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สนองจุดเน้น สพป.     ที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ              ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          1. นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                           ประถมศึกษาตรัง เขต 1 
      2. นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ    
                               3. นายณณฐกร พิริยาภรณ์        ศึกษานิเทศก์ 
ผู้ติดต่อประสานงาน           นายณณฐกร  พิริยาภรณ์  โทร. 0839675056  
                                   E-mail : piriyapon1978@gmail.com 
งบประมาณ      18,300  บาท   
แหล่งงบประมาณ      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
ระยะเวลาดำเนินการ      1 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565      
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์       

              (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ 
ทุกประเภท 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
แนวทางการพัฒนาหลัก: ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก
ห้องเรียน สร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากร ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ
โลกในอนาคต สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
และพัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน เพื่อให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง   และมีกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ที่ประชาชน 
ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการดำเนินงานส่งผลให้การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก
ห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต  ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ 
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รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม 
เอ้ือแก่ครอบครัว 

1.2   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที ่ 3  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

-คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  และมีความสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

• แนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นหน่วยงานหนึ ่งที่
รับผิดชอบการจัดการศึกษา และต้องดำเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ส่งเสริม
สนับสนุนการแก้ปัญหา และพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 
รวมทั้งการจัดการเรียนรู ้แก่ผู ้เร ียน ให้บรรลุจุดมุ ่งหมายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ภายใต้ระบบการประกันคุณภาพที่มีข้อจำกัด ด้านทรัพยากรบริหาร โดยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง องค์คณะบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   
(ก.ต.ป.น.) มีบทบาทหน้าที่ทำงานร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผล    
การบริหาร และการดำเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือการปรับปรุง
พัฒนาและเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

            1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
                 (1) เรื่อง/ประเด็นปฏิรูป  ด้านการศึกษา 
                 (2) เป้าหมายรวม  ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
                     4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการ 
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
             

                         1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 12)  - 
              

                         1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  - 
              

                         1.6 แผนระดับท่ี 3 
                   1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  
                      ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
                  2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                      ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
   สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นหน่วยงานหนึ่งที ่ร ับผิดชอบการ             

จัดการศึกษา และต้องดำเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ปัญหา         
และพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภายใต้ระบบการประกัน
คุณภาพที ่มีข้อจำกัด ด้านทรัพยากรบริหารโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้อง องค์คณะบุคคล 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ( ก.ต.ป.น.) มีหน้าที่บทบาทหน้าที่ ทำงานร่วมกับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ 
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาและเตรียมการ
รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้การดำเนินงานจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1      
จึงได้จัดทำโครงการสริมสร้างภารกิจการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  เพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุงการนิเทศการศึกษาที่เน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
นักเรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  

 

2.2   วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1       
   2.2.2 เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน กำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาตรัง เขต 1 
      

                 2.3   เป้าหมาย   
               2.3.1 เชิงปริมาณ 

                ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และ
คณะทำงาน จำนวน 10 คน จำนวน 4 ครั้ง/ปีงบประมาณ 
                    2.3.2 เชิงคุณภาพ 
                             คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีการประชุม
วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของเขตพื้นที่
การศึกษา 
              

                          2.4   ผลผลิต ผลลัพธ์  
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

            จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และ 
คณะทำงาน จำนวน 10 คน จำนวน 4 ครั้ง 
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   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
    1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษามีความเข้มแข็ง 

ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กับภาคี
เครือข่าย ทั้งภายในและภายนอก 

    2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีระบบการติดตาม  
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

    3) สถานศึกษาในสังกัดฯ ได้รับแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จากการวิเคราะห์ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

   

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1  เชิงปริมาณ 
            ร้อยละ 100  ของการประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปี ไดก้ำหนดแนวทาง 

ในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
      

        2.5.2   เชิงคุณภาพ 
                              1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีแนวทางในการปรับปรุง 
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
           2) สถานศึกษาในสังกัด นำแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ไปใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
                     

                                      2.5.3  การประเมินผล       
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 100 ของการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ได้
กำหนดแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

- บันทึกการประชุม 
- ประเมินความพึงพอใจ   
การนำเสนอของงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

- แบบบันทึกการ
ประชุม 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ  

    

                           2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  มีแนวทางในการปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
   2.6.2 สำนักงานเขตพื ้นที ่การประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อไป 
             2.6.3 สถานศึกษา นำแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปใช้ใน

สถานศึกษา  
       

            2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
    2.7.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

                             2.7.2  สถานศกึษาในสังกัด 
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  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565                      
   สถานที่ดำเนินโครงการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
   

              2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  18,300 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1.  จ ั ด ป ร ะ ช ุ ม พ ั ฒ น า ศ ั ก ย ภ า พ
คณะกรรมการต ิดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4,400    4,400 

2. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเม ินผลและน ิ เทศ
การศึกษา เพื ่อขับเคลื ่อนการพัฒนา
ค ุณภาพการศ ึกษาของสำน ักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 4,633 4,633 4,634 13,900 

รวม 4,400 4,633 4,633 4,634 18,300 

              2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น 
 

ตอบแทน 
 

ใช้สอย 
 

วัสดุ 
 

รวม 
 กิจกรรมที ่1       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดประชุมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
จำนวน 10 คน 2 วัน 
 

1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           
 (10 คน x 30 บาท x 4 ครั้ง) 
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 
 (10 คน x 90 บาท x 2 ครั้ง ) 
 

  
 
 
 

 

1,200 
 

1,800 
 
 
 

  
 
 
 
 

1,200 
 

1,800 

  
 
 
 
 

1,200 
 

1,800 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น 

 

ตอบแทน 
 

ใช้สอย 
 

วัสดุ 
 

รวม 
 กิจกรรมที ่1       
 1.3 ค่าเหมาจ่ายน้ำมันรถของ  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
จำนวน 7 คน ๆ ละ 200 บาท 

 1,400   
 
 

 

1,400  1,400 

 รวม  4,400  4,400  4,400 
 กิจกรรมที่ 2       
 - จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศการศกึษา  
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ในการประชุมไตรมาสที่ 2,3,4  
ไตรมาสละ  1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง   
(10 คน  x 30 บาท x 3 ครั้ง) 
2.2 ค่าเหมาจ่ายน้ำมันรถในการ
ประชุมไตรมาสที่ 2,3,4 ไตรมาสละ 1 
ครั้ง รวม 3 ครั้ง ของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา จำนวน 7 คน ๆ ละ 
200 บาท 
 (7 คน x 200 บาท x 3 ครั้ง ) 
2.3 ค่าถ่ายเอกสาร 
2.4 ค่าวัสดุ 

  
 

900 
 
 
 

4,200 
 
 
 
 
 
 

6,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,800 

 
 

900 
 
 
 

4,200 
 
 
 
 
 
 

6,000 
2,800 

  
 

900 
 
 
 

4,200 
 
 
 
 
 
 

6,000 
2,800 

 รวม  11,100 2,800 13,900  13,900 
 รวมทั้งสิ้น  18,300  18,300  18,300 

   ผู้เสนอโครงการ                  ผู้เห็นชอบโครงการ                                   
             

       
                                             
            (นายณณฐกร  พิริยาภรณ์)      (นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก) 
                   ศึกษานิเทศก์            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1                   

                       ผู้อนุมัติโครงการ    
       
                                                                                                                                                  
                                                  (นางชุลีกร ทองด้วง) 
                         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 



184 
 

โครงการ              นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงาน                   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.      ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  ตามหลักธรรมาภิบาล  และใช้เทคโนโลยี 
                             ดิจิทัลในการบริหาร 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด     ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้ 
                             สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองจุดเน้น สพป.      ที่ 4  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางเสาวภาพัชร  ภู่ประภาดิลก  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                        ประถมศึกษาตรัง เขต 1 
           2. นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์      ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ             

        3. นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่                  ศึกษานิเทศก์ 
ผู้ติดต่อประสานงาน     นางเฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ์ 
          โทรศัพท์ 0854785965  E-mail : carlaskun@gtmail.com 
งบประมาณ         87,020 บาท  
แหล่งงบประมาณ        สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ระยะเวลาดำเนินการ    ธันวาคม  2564   -  กันยายน  2565 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที ่4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย  

          คนไทยเป็นคนเก่ง  คนดี มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

         3.  การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

             3.2  การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”  ให้เป็นครูยุคใหม่ 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    3.1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน  มีทักษะที่จำเป็น   

ของโลกศตวรรษที่  21  สามารถในการแก้ปัญหา  ปรับตัว  สื่อสาร  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

    3.2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ 
พหุปัญญาดีขึ้น 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
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• พัฒนาการเรียนรู้ 
          คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน  มีทักษะที่จำเป็น   

ของโลกศตวรรษที่  21   สามารถในการแก้ปัญหา  ปรับตัว  สื่อสาร  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
          โครงการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส่งเสริมให้คนไทยมี 

การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น  มีทักษะที่จำเป็น  ของโลกศตวรรษท่ี  21  สามารถในการ
แก้ปัญหา  ปรับตัว  สื่อสาร  และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 

                          (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
                                    1) การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 

• แนวทางการพัฒนา  
                                     วางแผนการผลิต  พัฒนาและปรับบทบาท  “ครู  คณาจารย์ยุคใหม่”  ให้เป็น 
“ผู้อำนวยการเรียนรู้”   มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน    และ
มาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง ในสถานประกอบการ ใน
สาขาวิชาที่ตนสอน 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
                                      คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน   มีทักษะการเรียนรู้  และ
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี  21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
          โครงการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส่งเสริมให้คนไทยมี 

การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น  มีทักษะที่จำเป็น  ของโลกศตวรรษท่ี  21  สามารถในการ
แก้ปัญหา  ปรับตัว  สื่อสาร  และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 

• ตัวชี้วัด  ดัชนีการพัฒนามนุษย์  (ค่าคะแนน) 
                                     -  สัดสว่นครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง  ตามมาตรฐาน 
นานาชาติร้อยละ  50    
                                     -  อัตราการเข้ารเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ร้อยละ 90 

 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
   เป้าหมายรวม 

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
               

1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  - 
 

              1.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  - 

 1.6 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 
                              1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการ 
                                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                              2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการ 

  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

                     การนิเทศการศึกษา (Educational Supervision) มีความสำคัญอยางมากตอการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การศึกษา  เปนกระบวนการของการศึกษาที่มุงจะสงเสริมใหการสนับสนุนและพัฒนามาตรฐาน 
ของการศึกษา ผูนิเทศก็ตองการความรู ประสบการณ และทักษะตาง ๆ  ในการนิเทศตองไดรับการสนับสนุน
ขวัญและกําลังใจ ความรวมมือรวมใจจากทุกฝายที่เก่ียวของกับการศึกษา เพ่ือปรับปรุง คุณภาพการศึกษา เพื่อ
ใหการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ การเมืองของประเทศ  มุงสรางสรรค์
สังคมใหมีลักษณะที่เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม มุงสรางคนหรือผูเรียนซึ่งเปนผลผลิตโดยตรง
ใหมีคุณลักษณะที่มีศักยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและสังคมไปสูความสําเร็จ การจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาผูเรียน ใหเกิดคุณลักษณะตาง ๆ ที่ตองการในยุค 4.0     ใหความสําคัญ
กับผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเองเรียนในเรื่องที่สอดคลองกับความสามารถและความตองการ
ของตนเอง และได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ มุงใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได โดยถือวาผูเรียนสําคัญที่สุดตามแนวทางการจัดการเรียนรูพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  ที่ครูจะตองมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสูงตามมาตรฐาน หลักสูตร
และมาตรฐานการศึกษาชาติ  
                   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   จึงได้จัดทำโครงการนิเทศ  ติดตามและ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ  2565  ขึ้น   เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถดำเนินการ 
บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเสริมสร้าง
ขวัญกำลังในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                                                                                                                     
          

                   2.2 วัตถุประสงค์ 
                2.2.1 เพ่ือจัดทำแผนนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปี พ.ศ. 2565 
                2.2.2 เพ่ือนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรยีนในสังกัด 
                2.2.3 เพ่ือรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปี พ.ศ. 2565         
          

                   2.3 เป้าหมาย 
               2.3.1 เชิงปริมาณ 
                      1) ผู้นิเทศ ประกอบด้วย  ทีมบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1   
จำนวน 14 คน ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 14  คน ประธานกลุ่มโรงเรียน จำนวน 14 คน รวมจำนวน  
42 คน 
                       2) ผู้รับการนิเทศ ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและนักเรียน  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
                2.3.2 เชิงคุณภาพ 
                       1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีแผนการนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ 
                       2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีเครือข่ายการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ 
                       3) ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้รับการนิเทศ และมีความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตามการประเมินผลการจัด
การศึกษา ทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์  
      2.4.1 ผลผลิต (Output) 
             1)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1  มีแผนนิเทศ  ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
             2)  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1  จำนวน  132  

โรงเรียน  ได้รับการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
            3)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1  มีรายงานการนิเทศ  ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ  2565 
 

               2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                      1)   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1  มีการนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างเปน็ระบบและที่มีประสิทธิภาพ 
                       2)   โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
                      3)   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1  มีข้อมูลสารสนเทศ  การนิเทศ  
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
            

                    2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
        

                                2.5.1  เชิงปริมาณ 
           1)   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1 มีแผนนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศกึษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                         2)  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง    
เขต 1 ได้รับการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

               3)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1  มีรายงานการนิเทศ  ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
        

                              2.5.2 เชิงคุณภาพ 
                         1)  ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดสามารถดำเนินงานจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป               
      2)  ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการนิเทศ  มีความพึงพอใจต่อการนิเทศ  
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
              2.5.3 การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1).สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1     
มีแผนนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1  ได้รับการนิเทศ  
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3) ร้อยละ  80  ของโรงเรียนในสังกัดสามารถดำเนินงานจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลการดำเนินงาน  

- ตรวจสอบเอกสาร 
- นิเทศ ติดตาม   
ผลการดำเนินงาน 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
- ประเมินความ   
พึงพอใจ 
 

- แบบประเมินฯ  
- แบบนิเทศ ฯ 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงาน 
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อยู่ในระดับดีขึ้นไป     
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

4) ร้อยละ  80   ของโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการนิเทศ  มี
ความพึงพอใจต่อการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาอยู่ในระดับมากข้ึนไป   
5) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1 
มีรายงานการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                2.6.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีการนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และท่ีมีประสิทธิภาพ 
                 2.6.2  โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
                2.6.3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศ การนิเทศ  
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  

                         2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์  
       ผู้บริหาร  ครูและนักเรียน  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  

เขต 1 จำนวน 132 โรงเรียน 
            
                          2.8  ระยะเวลาดำเนนิโครงการ  ธันวาคม  2564 – กนัยายน  2565 
       สถานที่ดำเนนิโครงการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน  132  โรงเรียน 
            
                           2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
          วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  87,020  บาท  
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

1. ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผน
นิเทศ  ติดตามและประเมินผล  
การจัดการศึกษา ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

2,500    2,500 

2. ดำเนินการนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
ครัง้ที่ 1 

 39,260   39,260 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
รายงานผลการนิเทศ  ครั้งที่ 1 

  2,000  2,000 



189 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

4. ดำเนินการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา    
ครั้งที่ 2 

   39,260 39,260 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
รายงานผลการนิเทศ  ครั้งที่ 2 

   2,000 2,000 

6. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการฯ 

   2,000 2,000 

รวม 2,500 39,260 2,000 43,260 87,020 

        2.10 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   (ถัวจ่ายทุกรายการ)    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมที ่1       
 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

   (10 คน x 30  บาท x 2 มื้อ)  
 600  600  600 

 2) ค่าอาหารกลางวัน 
   (10 คน x 90  บาท x 1 มื้อ) 

 900  900  900 

 3) ค่าวัสดุจัดทำเอกสารแผนนิเทศฯ   1,000 1,000  1,000 
 รวมกิจกรรมที่ 1  1,500 1,000 2,500  2,500 
 กิจกรรมที่ 2       
 2.1ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมี   

ส่วนร่วมเพ่ือจัดทำเครื่องมือนิเทศฯ  
ครั้งที่ 1 

      

 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   (15 คน x 30  บาท x 2 มื้อ)  

 900  900  900 

 2) ค่าอาหารกลางวัน 
   (15 คน x 90  บาท x 1 มื้อ) 

 1,350  1,350  1,350 

 3) ค่าถ่ายเอกสารเครื่องมือนิเทศฯ  1,000  1,000  1,000 
 4) แฟ้มใส่เอกสารเครื่องมือนิเทศฯ   500 500  500 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน
นิเทศฯ  ครั้งที่ 1 

      

 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   (45 คน x 30  บาท x 1 มื้อ) 

 1,350  1,350  1,350 

 2.3  ดำเนินการนิเทศฯ  ครั้งที่ 1       
 1) ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้นิเทศฯ   

   (42 คน x 120 บาท x 4 วัน) 
 20,160  20,160  20,160 

 2) ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 
   (14 กลุ่มโรงเรียนx1,000 บาท) 

 14,000  14,000  14,000 

 รวมกิจกรรมที่ 2  38,760 500 38,760  38,760 
 กิจกรรมที่ 3       
 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

   (10 คน x 30  บาท x 2 มื้อ)  
 600  600  600 

 2) ค่าอาหารกลางวัน 
   (10 คน x 90  บาท x 1 มื้อ) 

 900  900  900 

 3) ค่าวัสดุจัดทำรายงานผลการ
นิเทศฯ  ครั้งที่ 1 

  500 500  500 

 รวมกิจกรรมที่ 3  1,500 500 2,000  2,000 
 กิจกรรมที่ 4       
 4.1ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมี 

ส่วนร่วมเพ่ือจัดทำเครื่องมือนิเทศฯ 
ครั้งที่ 2 

      

 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   (15 คน x 30  บาท x 2 มื้อ) 

 900  900  900 

 2) ค่าอาหารกลางวัน 
   (15 คน x 90  บาท x 1 มื้อ) 

 1,350  1,350  1,350 

 3) ค่าถ่ายเอกสารเครื่องมือนิเทศฯ  1,000  1,000  1,000 
 4) แฟ้มใส่เอกสารเครื่องมือนิเทศฯ   500 500  500 
 4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน

นิเทศฯ  ครั้งที่ 2 
      

 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   (45 คน x 30  บาท x 1 มื้อ)  

 1,350  1,350  1,350 

 4.3  ดำเนินการนิเทศฯ  ครั้งที่ 2       
 1) ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้นิเทศฯ   

   (42 คน x120  บาท x 4 วัน) 
 20,160  20,160  20,160 

 2) ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 
   (14 กลุ่มโรงเรียนx1,000 บาท) 

 14,000  14,000  14,000 
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 รวมกิจกรรมที่ 4  38,760 500 39,260  39,260 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 กิจกรรมที่  5       

 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   (10 คน x 30  บาท x 2 มื้อ)  

 600  600  600 

 2) ค่าอาหารกลางวัน 
   (10 คน x 90  บาท x 1 มื้อ) 

 900  900  900 

 3) ค่าวัสดุจัดทำรายงานผลการ
นิเทศฯ  ครั้งที่ 2 

  500 500  500 

 รวมกิจกรรมที่ 5  1,500 500 2,000  2,000 

 กิจกรรมที ่ 6       

 1) ค่าวัสดุจัดทำเอกสารสรุปและ
รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการฯ 

      

 รวมกิจกรรมที่ 6   2,000 2,000  2,000 

 รวมทั้งสิ้น  82,020 5,000 87,020  87,020 

 

            ผู้เสนอโครงการ                        ผู้เห็นชอบโครงการ            

                                                           
     (นางเฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ์)                   (นางเสาวภาพัชร  ภู่ประภาดิลก) 
             ศึกษานิเทศก์                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1      
 

                           ผู้อนุมัติโครงการ  

                                                                               

                                                    (นางชุลีกร  ทองด้วง) 
                         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้         
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการใช้โปรแกรมระบบการบริหาร    
จัดการผลการเรียน (School MIS)” 

 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป. ที่ 7  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล 
                                และใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการบริหาร 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด ที ่3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง 
                               กับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน  
                               ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  
สนองจุดเน้น สพป. ที่ 4.  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      1. นางเสาวภาพัชร  ภู่ประภาดิลก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ประถมศึกษาตรัง เขต 1 
   2. นางเฉลิมขวัญ  ศกนุตะฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
                                                                         และประเมินผลการจัดการศึกษา 

3. นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร ศึกษานิเทศก์ 
4. นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ ศึกษานิเทศก์ 

ผู้ติดต่อประสานงาน นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ 
   โทรศัพท ์0876677294  E-mail : lovelylittlekwang@gmail.com 
งบประมาณ  30,600 บาท 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1 
ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์  -  พฤษภาคม 2565 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
                ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
                      เป้าหมาย 
                       1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
   
                     ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
                      ประเด็น 
                       3. การปฏริูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

               3.2การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่   
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  
ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  สามารถเชื่อมโยงและนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารหน่วยงาน
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ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในสังกัด  จะต้องมีการพัฒนา  ระบบข้อมูล
สารสนเทศ และการนำเสนอ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ประกอบการบริหารจัดการการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเที่ยงตรง  โดยการพัฒนาคุณภาพ   
ของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีการจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล  จัดทำรายงานและการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศ  ที่มีประสิทธิภาพ หลากหลายช่องทางทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ทั้งนี้        
เพ่ือเป็นการให้บริการ และประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุม  มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน  
เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ ระดับสถานศึกษาให้สามารถจัดทำข้อมูลสารสนเทศ          
และการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ ได้อย่างถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจัดเก็บด้วยระบบ School MIS       
โดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นมา   
โดยให้ทุกสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษาได้จัดเก็บให้ครบถ้วนเพ่ือจัดระบบการออกหลักฐานทางการศึกษา โดยควบคุม
คุณภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามแนวปฏิบัติหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.๒๕๕๑ เพ่ือให้ตรวจสอบข้อมูลการเรียน
ของนักเรียนเพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลประวัติการศึกษาท่ีมีความสำคัญในการพัฒนาคนในอนาคต   
          ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จึงจัดทำโครงการ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการใช้
โปรแกรมระบบการบริหารจัดการผลการเรียน  (School MIS) เพ่ื อให้ สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึ กษา               
และสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือนำมาใช้ประกอบการบริหารจัดการด้านการศึกษาได้อย่างถูกต้อง       
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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

• เป้าหมายที ่2.คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
 ตัวชี้วัด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น (GTCI) 
(คะแนน) 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเดน็ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

•  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
ครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ 
โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
ในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตรากำลังเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน        

มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ มีทักษะจำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัด  
   สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
   อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง  
   อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
   เป้าหมายรวม 
    1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 12 
  - 
 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

- 

1.6 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 
1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
    ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
    ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 

                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  
ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  สามารถเชื่อมโยงและนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารหน่วยงาน
ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในสังกัด  จะต้องมีการพัฒนา  ระบบข้อมูล
สารสนเทศ และการนำเสนอ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ประกอบการบริหารจัดการการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเที่ยงตรง  โดยการพัฒนาคุณภาพ   
ของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีการจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล  จัดทำรายงานและการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศ  ที่มีประสิทธิภาพ หลากหลายช่องทางทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ทั้งนี้        
เพ่ือเป็นการให้บริการ และประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุม มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน  
เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ ระดับสถานศึกษาให้สามารถจัดทำข้อมูลสารสนเทศ          
และการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ ได้อย่างถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจัดเก็บด้วยระบบ School MIS       
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โดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นมา   
โดยให้ทุกสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษาได้จัดเก็บให้ครบถ้วนเพ่ือจัดระบบการออกหลักฐานทางการศึกษา โดยควบคุม
คุณภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามแนวปฏิบัติหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.๒๕๕๑ เพ่ือให้ตรวจสอบข้อมูลการเรียน
ของนักเรียนเพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลประวัติการศึกษาท่ีมีความสำคัญในการพัฒนาคนในอนาคต   
          ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จึงจัดทำโครงการ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการใช้
โปรแกรมระบบการบริหารจัดการผลการเรียน  (School MIS) เพ่ื อให้ สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา               
และสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือนำมาใช้ประกอบการบริหารจัดการด้านการศึกษาได้อย่างถูกต้อง       
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา    

ให้กับบุคลากรของสถานศึกษาที่ รับผิดชอบงานวัดผล/งานทะเบียน โดยใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการ          
ผลการเรียน (School MIS)  

2.2.2 เพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศของระบบบริหารจัดการผลการ เรียนของโรงเรียน             
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพในการนำข้อมูลมาใช้                
ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1 เชิงปริมาณ 

          1) ผู้รับผิดชอบงานวัดผล/งานทะเบียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 132 โรงเรียน
สามารถจัดทำข้อมูลสารสนเทศของระบบบริหารจัดการผลการเรียนของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน       
และมีประสิทธิภาพ  

        2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา จำนวน     
2 ครั้ง และสามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดต่อไป 

 2.3.2 เชิงคุณภาพ 
         1) ผู้รับผิดชอบงานวัดผล/งานทะเบียนของโรงเรียนในสังกัดสามารถใช้โปรแกรมระบบ
บริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         2) สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษานิ เทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา           
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา       
ในสังกัดต่อไปไดอ้ย่างมีคุณภาพ 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์  
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

                  1) ผู้รับผิดชอบงานวัดผล/งานทะเบียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 132 โรงเรียน
สามารถจัดทำข้อมูลสารสนเทศของระบบบริหารจัดการผลการเรียนของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน          
มีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ 

        2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา จำนวน     
2 ครั้ง และสามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดต่อไป 
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2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                            1) โรงเรียนในสังกัดมีการบริหารจัดการผลการเรียนของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง  

         2) สำนักงาน เขตพ้ืนที่ การมีข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา             
ของสถานศึกษาในสังกัด 

2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
          2.5.1 เชิงปริมาณ 
             1) ร้อยละ 100 ของผู้รับผิดชอบงานวัดผล/งานทะเบียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 132 
โรงเรียน สามารถจัดทำข้อมูลสารสนเทศของระบบบริหารจัดการผลการเรียนได้อย่างถูกต้อง 
                           2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีข้อมูลสารสนเทศในระบบบริหารจัดการผลการเรียน 
(School MIS) ครบถ้วน 
          2.5.2 เชงิคุณภาพ 
                           1) ผู้รับผิดชอบงานวัดผล/งานทะเบียนของโรงเรียนในสังกัดสามารถใช้โปรแกรมระบบ
บริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                              2) สำนั กงานเขตพ้ื นที่ การศึ กษานิ เทศ ติ ดตาม ก ารดำเนิ นงานของสถานศึ กษา                 
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ 

2.5.3 การประเมินผล 
ตัววัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1) ร้อยละ 100 ของผู้รับผิดชอบงาน
วัดผล/งานทะเบียนของโรงเรียน     
ในสังกัด จำนวน 132 โรงเรียน 
สามารถจัดทำข้อมูลสารสนเทศ     
ของระบบบริหารจัดการผลการเรียนได้
อย่างถูกต้อง 
2) ร้องละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด 
มีข้อมูลสารสนเทศในระบบบริหาร
จัดการผลการเรียน (School MIS) 
ครบถ้วน 

- นิเทศ กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงาน 
- ประเมินความพึงพอใจการจัด
กิจกรรม  
- รายงานผลการดำเนินงาน 
 

- แบบนิเทศ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบรายงานผล 
 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
               2.6.1 โรงเรียนในสังกัดมีการบริหารจัดการผลการเรียนของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 
               2.6.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การมีข้อมูลสารสนเทศผลการเรียนของผู้เรียนในสังกัด เพ่ือใช้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
 2.7 กลุม่เป้าหมายผูไ้ด้รับผลประโยชน ์
       - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 132 โรงเรียน 
       - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  กุมภาพันธ์  -  พฤษภาคม 2565 
        สถานที่ดำเนนิโครงการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที ่
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่ 1 
ประชมุเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านงานวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
โดยการใช้โปรแกรมระบบการบริหารจัดการ
ผลการเรียน (School MIS)  
จำนวน 132 โรง โรงละ 1 คน  
ณ ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต 1 
- โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 รุ่น  
รุ่นละ 66 คน  รุ่นละ 1 วัน 
- วิทยากรพี่เลี้ยง จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 4 คน  
- คณะดำเนินงานของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที ่จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ  10 คน 

- 29,600 - - 29,600 

กิจกรรมที่ 2 
นิเทศ ติดตาม การดำเนนิงานของโรงเรียน 
ครั้งที่ 1 นิเทศออนไลน์ 1 
ครั้งที่ 2 นิเทศออนไลน์ 2 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 3 
สรุป/รายงานผล 

- - 1,000 - 1,000 

รวม - 29,600 1,000 - 30,600 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจ้า่ยเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 30,600 บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านงานวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  
โดยการใช้โปรแกรมระบบการบริหาร
จัดการผลการเรียน (School MIS) จำนวน 
132 โรง โรงละ 1 คน  
ณ ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต 1 
- โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 รุ่น  
รุ่นละ 66 คน  
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

- วิทยากรพี่เลี้ยง จำนวน 2 รุ่น  
รุ่นละ  4 คน  
- คณะดำเนินงานของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที ่จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 10 คน 
รวมรุ่นละ 80 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
( จำนวน 80 คน x มื้อละ 30 บาท  
x จำนวน 2 มื้อ x 2 รุ่น )  
- ค่าอาหารกลางวัน(จำนวน 80 คน  
x มื้อละ 90 บาท x จำนวน 1 มือ้ x 2 รุ่น)  
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 2 วัน วันละ 
6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 บาท 
- ค่าวัสดุการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
- 
 

3,600 
- 

 
 
 
 
 
 
 

9,600 
 
14,400 

 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
- 

 
- 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 

9,600 
 

14,400 
 

3,600 
2,000 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

9,600 
 

14,400 
 

3,600 
2,000 

 รวมกิจกรรมที่ 1 3,600 24,000 2,000 29,600 - 29,600 
2 กิจกรรมที ่3 

สรุป/รายงานผล 
- ค่าวัสดุ (วัสดุเข้าเล่มเอกสาร) 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 
- 

 
 

1,000 
 รวมกิจกรรมที่ 3 - - 1,000 1,000 - 1,000 
 รวมทั้งสิ้น 3,600 24,000 3,000 30,600 - 30,600 

  

ผู้เสนอโครงการ              ผู้เห็นชอบโครงการ                                   
           

 
 
 

          (นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ)                               (นางเสาวภาพัชร  ภู่ประภาดิลก) 
                   ศึกษานิเทศก์                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1  
 
 
                       ผู้อนุมัติโครงการ       
                                                                                                                                                     
 
                                                 (นางชุลีกร  ทองด้วง) 
                         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 

การบริหารแผนสู่การปฏบิัติ 
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ส่วนที ่4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  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.2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กำหนดมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปี   และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มุ่งเน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ  รวมถึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะผลักดันการดำเนินงาน
ตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  

ปัจจัยความสำเร็จ 
            1. ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เกิดประโยชน์กับผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
             2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่สอดคล้องกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมขีด
สมรรถนะด้านสารสนเทศ ICT เพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนการสอน รวมถึงเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรเพื่อ
มุ่งให้หน่วยงานทุกระดับได้มาตรฐาน 
   3. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และยึดหลักธรรมาภิบาล 
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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 และมีความพร้อม    
ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา 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  โดยเฉพาะการพัฒนาผู้เรียน  
ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกีฬา ด้านทักษะวิชาการ ด้านทักษะอาชีพ  
      4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาการศึกษาทางเว็บไซต์ เพ่ือเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ ให้ข้อคิดเห็น ในการพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2. การติดตามประเมินผลและรายงาน 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กำหนดปฏิทินการติดตามประเมินผลและ

รายงานผลการดำเนินงานสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และปฏิทินการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. การรายงานผลตามรายไตรมาส 
   1.1 วันที่ 10 ธันวาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน  

                   (ตุลาคม 2564–ธันวาคม 2564) 
   1.2 วันที่ 10 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน   

                   (ตุลาคม 2564–มีนาคม 2565) 
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   1.3 วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน 
                   (ตุลาคม 2564–มิถุนายน 2565) 

   1.4 วันที่ 10 ตุลาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 
                   (ตุลาคม 2564–กันยายน 2565) 

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

3. การรายงานผลตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
             เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานเชิงปรมิาณ 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 ่  263 / 25๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องเชื่อมโยงสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในรูปแบบ XYZ”  

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

ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี   ให้สอดคล้องเชื่อมโยงสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในรูปแบบ XYZ  และแผนการจัด
การศึกษาทุกระดับ  ระหว่างวันที่  28  – 29  ตุลาคม ๒๕๖4   ณ   ห้ องประชุมพระเทพวิมลเมธี    
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แผนงาน โครงการ มีความสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล กลยุทธ์ จุดเน้นทุกระดับ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแตง่ตั้ง
คณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องเชื่อมโยง
สัมพันธ์เชิงเหตุและผลในรูปแบบ XYZ”   ประกอบด้วย 

 1. คณะกรรมการอำนวยการ   มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา  แนะนำ  แก้ไขปัญหา อุปสรรคในการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ ฯ ประกอบด้วย 

1.๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1            ประธานกรรมการ 
     ๑.2 นายระนิต  ณ  พัทลุง              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่            รองประธานกรรมการ                                            
                                           การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   

๑.3 นางสุมน  ไชยเสนีย ์          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่             กรรมการ 
                                              การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   

๑.4 นางเสาวภาพัชร  ภู่ประภาดิลก   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่            กรรมการ 
                                              การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
           1.5 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตสน.                                                      กรรมการ 
           ๑.6 น.ส.กรรภิรมย์  ทองเรือง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 
                                                            ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
           

                       2. คณะกรรมการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ สำหรับใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน้าที่ รวบรวมเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดทำแผน ฯ ประกอบด้วย 
           2.1 น.ส.กรรภิรมย์  ทองเรือง         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
                                                       ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน        
           2.2 นางวีระวรรณ  สัตถาภรณ์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ          กรรมการ       
            
           2.3 นางเพ็ญศรี  ลำยอง               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ         กรรมการ 
 



 
 

           2.4 น.ส.ชนาธิป  คงสม              เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน                    กรรมการ 
           2.5 นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ      กรรมการและเลขานุการ 

               3. คณะกรรมการดำเนินงาน  มีหน้าที่ จัดอบรม รับรายงานตัว ติดต่อประสานงาน และอำนวยความ
สะดวกในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้สำเร็จ ลุล่วง ตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
         3.1 นายระนิต  ณ  พัทลุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที ่               ประธานกรรมการ 
                                  การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1           
           3.2 น.ส.กรรภิรมย์  ทองเรือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
                                                    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                    
           3.3 น.ส.ศิริวรรณ  ยิวสิว           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ        รองประธานกรรมการ 
                                                    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
                                                    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           3.4 นางวีระวรรณ  สัตถาภรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ        กรรมการ 

 3.5 นางเพ็ญศร ี ลำยอง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ        กรรมการ 
 3.6 นางชนาธิป   คงสม    เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน                      กรรมการ 
 3.7 น.ส.สุพรรษา  บุญเฉย        นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ           กรรมการ 
 3.8 นายธีรวัฒน์  เอ้งฉ้วน         เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                                กรรมการ 

     3.9 นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
                       

                       4. คณะกรรมการฝ่ายการเงนิ  มีหน้าที ่ให้คำปรึกษา แนวทางการจัดซ้ือจัดจ้าง หลักฐานการเบิกจ่าย  
ตรวจสอบการเบิกจ่าย รายงานทางการเงิน ให้เป็นไปตามแนวทางและระเบียบของทางราชการ ประกอบดว้ย 
            4.๑ นางสุนันทา  รตัตมณี         นักวิชาการเงินและบัญชี ขำนาญการ            ประธานกรรมการ 
                                                    ปฏิบัติหน้าที ่
                                                    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
            4.2 นายอนันวิทย  ทองหวาน    นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ            กรรมการ 
            4.3 นางวนิดา  คำนวณศิลป์      เจ้าพนักงานพัสดุ  ชำนาญงาน                   กรรมการและเลขานุการ              
                                           

           5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าทีบ่ันทึกภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ  ประกอบด้วย 
            5.๑ นายเกษม   มากชู             ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                       ประธานกรรมการ                   
            5.2 นายธรีวัฒน์  เอ้งฉ้วน         เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                              กรรมการ 
            5.3 นางกรกนก  หวานสนิท      นักประชาสัมพันธ์                                    กรรมการและเลขานุการ  
             

                      6. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้าที ่เป็นพิธีกรดำเนินรายการอบรม ฯ ตามตารางกำหนดการ ให้แล้วเสร็จ 
ตามวัตถุประสงค์โครงการ ประกอบด้วย 
            6.1 นายระนิต  ณ  พัทลุง         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่      ประธานกรรมการ                                            
                                           การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   
            6.2 น.ส.กรรภิรมย ์ ทองเรือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
                                                        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
           

 
 
 
 



 
 

 
            6.3 นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ    กรรมการ 
            6.4 นายกฤช  กาหยี               ศึกษานิเทศก์                                       กรรมการและเลขานุการ      
                        

                       7. คณะกรรมการฝ่ายสรุปผล รายงานผล    มีหน้าที่ สรุปผล รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ฯ    
ประกอบด้วย  
            7.1 นายระนิต  ณ พัทลุง         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที ่             ประธานกรรมการ 
                                                    การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1           
            7.2 น.ส.กรรภิรมย ์ ทองเรือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
                                                    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                   
            7.๓ นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
              

                          ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ        
              

                          ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                      สั่ง  ณ  วันที่   20   ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  
 
 
 

คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
ที ่ 268/25๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องเชื่อมโยงสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในรูปแบบ XYZ” 

(เพ่ิมเติม) 
............................................ 

   ตามท่ี  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1 ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้สอดคล้องเชื่อมโยง
สัมพันธ์เชิงเหตุและผลในรูปแบบ  XYZ”  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1  ที่ 
263/2564 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นั้น 
                เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ที่กำหนดไว้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้สอดคล้องเชื่อมโยงสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในรูปแบบ XYZ” เพ่ิมเติม ดังนี้ 

      คณะกรรมการฝ่ายวิทยากร   มีหน้าที่   ให้ความรู้ในการจัดทำแผน  นโยบายระดับต่าง ๆ          
ที่เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการศึกษา  และกระบวนการในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติราชการสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และแผนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องด้านการจัดการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย 

     1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1      ประธานกรรมการ 
          2. นายระนิต  ณ  พัทลุง         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่      รองประธานกรรมการ                                            
                                         การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   
               3. น.ส.กรรภิรมย์  ทองเรือง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
                                                          ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
                   

                          ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้          
              

                          ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                      สั่ง  ณ  วันที่  25  ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
            
 
 
 
 
 
 



แบบติดตามและรายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ให้ 
                      มีความปลอดภัยทุกรูปแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ใน 
                      ศตวรรษที่ 21 
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                      มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม    
   กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ 
                      เหลื่อมล้ำทางการศึกษา   
   กลยุทธ์ที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 7 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 ................................................................. ....................................................... 



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)...................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
...................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............ 
……….. 
……….. 

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

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

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

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

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

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

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

 
                                                                 
 



11. การบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวช้ีวัดที่กำหนด 

(*** ให้ระบุตัวช้ีวัดความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้ในโครงการ***) 

ผลการดำเนินงาน 

(***อธิบายให้ชัดเจนว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัดอย่างไร ***) 

ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1........................................................ 
.......................................................... 
......................................................... .. 
......................................................... .. 
........................................................... 
........................................................ .. 
.......................................................... 
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…………………………………………………. 
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............................................... 
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............................ 
2...................................................... 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
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........................................................ 
........................................................ 
......................................................... 
………………………………………………… 
……………………………………………….. 
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……………………… 
…………………….. 
…………………….. 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
………………………. 
……………………… 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
 

 

12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ    

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(ท่ีได้รับอนุมตัิ) 
(บาท) 

งบประมาณที่จ่ายจริง 
(ท่ีได้อนุมัติเบิกจ่าย) 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

    
    
    
    

รวม …………………….. ………………..  
คงเหลือ ..................................................  

 
 



13. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการ (***นำปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ    ร่วมกับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ  มาวิเคราะห์ปัญหาและ
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.64) (ม.ค.- มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย65)

กลยุทธ์ท่ี 1  จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

1. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อ านวยการ 20,000         /  /  /  /

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สถานศึกษา ให้มีความปลอดภัยทุกรูปแบบ

1. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายใต้สถานการณ์ นิเทศ  ติดตามฯ 38,878         /  -  -  -

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนท่ี 2/2564

กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร

                และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

1.พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ นิเทศ  ติดตามฯ 53,400         -  /  /  /

ของผู้เรียน ท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

2.วิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือจัดท านโยบายเพ่ือการเรียนรู้วิถีใหม่ นิเทศ  ติดตามฯ 4,030           /  -  -  -

ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 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.64) (ม.ค.- มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย65)

กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะ

                ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม

1.ให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงานฯ และการประเมินสัมฤทธิผล บริหารงานบุคคล 28,000         /  /  /  /

การปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งผอ.สถานศึกษา และรองผอ.สถานศึกษาใหม่

2.พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกฏหมายและวินัย กฎหมายและคดี 63,000         -  /  -  -

3.อบรมให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑ์การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครู บริหารงานบุคคล 61,800         -  /  -  -

และบุคลากรทางการศึกษา

4.ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีเพ่ือพัฒนาการศึกษาของ พัฒนาครูและ 36,500         -  /  /  /

ผู้บริหารการศึกษา ในระยะ 1 ปี บุคลากร ฯ

5.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ นิเทศ  ติดตามฯ 76,620         -  /  /

การศึกษาผู้บริหารการศึกษา ในระยะ 1 ปี

6.ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น พัฒนาครูและ 17,150         -  /  -  -

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บุคลากร ฯ

7.การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรด้านทักษะ ส่งเสริม 117,100       /  /  /  /

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ การศึกษา

ทางไกล ฯ

8.ประชุมให้ความรู้ด้านการเงิน บัญชี และการบริหารพัสดุภาครัฐ เพ่ือเพ่ิม การเงิน ฯ/ 151,000       -  /  /  -

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน



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.64) (ม.ค.- มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย65)

กลยุทธ์ท่ี 5  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

               มีมาตรฐาน และการลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว ส่งเสริม 20,860         -  /  /  /

การจัดการศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 7  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล

                และใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการบริหาร

1.อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นโยบายและแผน 40,000         /  -  -  -

ให้สอดคล้องเช่ือมโยงสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในรูปแบบ XYZ

2.ประชุมจัดต้ัง จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายและแผน 34,000         /  /  /  /

3.รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายและแผน 46,970         -  /  /  /

ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

4.ประชุม/ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา/ อ านวยการ 180,000       /  /  /  /

บุคลากรในสังกัดสพป.ตรัง เขต 1 และผู้เก่ียวข้อง

5.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน 10,000         /  /  /  /

6.ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา นิเทศ  ติดตามฯ 18,300         /  /  /  /

(ก.ต.ป.น.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

7.นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 นิเทศ  ติดตามฯ 87,020         /  /  /  /



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.64) (ม.ค.- มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย65)

8.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการใช้โปรแกรมระบบการบริหารจัดการ นิเทศ  ติดตามฯ 30,600         -  /  /  -

ผลการเรียน (School MIS)

รวมท้ังส้ิน 20 โครงการ 1 กิจกรรม 1,135,228   



 
 
 
 
 

คณะทำงาน 
 
 
ที่ปรึกษา 
      นางชุลีกร  ทองด้วง        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
      นายระนิต  ณ  พัทลุง      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 
คณะทำงานจัดทำเอกสาร 
       นางสาวกรรภริมย์  ทองเรือง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 
       นางอรพินทร์   วิภูษณะภัทร์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
       นางวีระวรรณ  สัตถาภรณ์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
       นางเพ็ญศรี  ลำยอง                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
       นางสาวชนาธิป  สุดเมือง        เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
       นายธีรวัฒน์  เอง้ฉ้วน        เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
  
สรุป/รวบรวม/วิเคราะห์/จัดทำรูปเล่ม  
      นางสาวกรรภิรมย์ ทองเรือง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 
      นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
 
 
 
 
 
           



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ์
“ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ดำรงชีวิตวิถใีหม่ 
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
193 หมู่ 12 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 

โทร. 075-572030 โทรสาร. 075-291509 




