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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดจุดเน้นเพ่ือมุง่พัฒนาคุณภาพการศึกษา  การขยาย
โอกาสทางการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษาที่
ยั่งยืน การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จะบรรลุตามเป้าหมาย จุดเน้น 
และตัวชี้วัดที่กำหนด ต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา         
ทุกภาคส่วน ในการระดมสรรพกำลังร่วมกันผลักดันการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ขอขอบคุณ คณะทำงานทุกท่าน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ระดมความคิด วิเคราะห์ จุดเน้น และ
ทิศทางการจัดการศึกษา ตามบริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 

     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 

 

สารบัญ 
 

  หน้า 
คำนำ   
สารบัญ   
ส่วนที่ 1 บทนำ 1 
 สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 1 
 ภารกิจสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 3 
 โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 4 
 เครือข่ายในการบริหารจัดการ 5 
 ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา/ครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 
 ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 10 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 13 
 แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา 13 
 แผนระดับที่ 1 13 
 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 13 
 แผนระดับที่ 2 15 
 แผนระดับที่ 3 28 
 นโยบายที่เกี่ยวข้อง 31 
 สาระสำคัญแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

35 
 ทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 36 
  - วิสัยทัศน์  
  - ค่านิยมองค์กร  
  - พันธกิจ  
  - เป้าประสงค์  
  - นโยบาย  
 จดุเน้นการดำเนินงาน 37 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ 41 
 การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 41 
 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 43 
 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 44 
 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 50 
 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 57 
 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 88 
 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 5 95 
 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ยุทธศาสตร์ที่ 6 99 
ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 125 
ภาคผนวก   

 



 

แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 

 

 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 2  ตั้งอยู่ เลขที่ 27  ซอย 2  ถนนประชาราษฎร์ 
ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 077-545101-3   โทรสาร 077-545101-3 ต่อ 20  
Website  http:www.chumphon2.go.th 

 อาณาเขต 
  ทิศเหนือ  ติดต่อ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
  ทิศใต้  ติดต่อ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อ อ่าวไทย 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อ อำเภอเมือง อำเภอละอุ่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
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 เขตบริการ   
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ครอบคลุมพ้ืนที่การปกครอง จำนวน 5 
อำเภอ ได้แก่ อำเภอหลังสวน อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก อำเภอละแม และอำเภอพะโต๊ะ มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 
3,383 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 5 อำเภอ  38 ตำบล 385 หมู่บ้าน ประกอบด้วย  
 1. อำเภอหลังสวน มี 8 ตำบล 4 เทศบาล คือ ตำบลนาขา  ตำบลนาพญา ตำบลบ้านควน  ตำบลบาง
มะพร้าว ตำบลบางน้ำจืด ตำบลพ้อแดง  ตำบลแหลมทราย ตำบลหาดยาย เทศบาลเมืองหลังสวน เทศบาลตำบล
ปากน้ำหลังสวน เทศบาลตำบลวังตะกอ และ เทศบาลตำบลท่ามะพลา  
             2. อำเภอสวี มี 10 ตำบล  2 เทศบาล คือ  ตำบลครน  ตำบลด่านสวี  ตำบลนาสัก  ตำบลทุ่งระยะ  
ตำบลสวี ตำบลเขาค่าย  ตำบลท่าหิน ตำบลวิสัยใต้   ตำบลเขาทะลุ  ตำบลปากแพรก  เทศบาลตำบลนาโพธิ์ และ
เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา 

3. อำเภอทุ่งตะโก มี 2 ตำบล 2 เทศบาล คือ ตำบลตะโก ตำบลช่องไม้แก้ว เทศบาลตำบลปากตะโก 
และเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร 
             4. อำเภอละแม  มี  4 ตำบล 1 เทศบาล  คือ ตำบลทุ่ งคาวัด  ตำบลละแม  ตำบลทุ่ งหลวง          
ตำบลสวนแตง  และเทศบาลตำบลละแม 
             5. อำเภอพะโต๊ะ มี  4 ตำบล 1 เทศบาล คือ ตำบลปั งหวาน ตำบลปากทรง ตำบลพระรักษ์         
ตำบลพะโต๊ะ และเทศบาลตำบลพะโต๊ะ  

ลักษณะภูมิประเทศ  
          สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของพ้ืนที่บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
ตอนกลางและทิศตะวันออกจะมีลักษณะเป็นที่ราบ ทางทิศตะวันตกเป็นพ้ืนที่สูงมีภูเขาต่อเนื่องตามแนวเทือกเขา
ตะนาวศรี ลักษณะพ้ืนที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ทำสวนผลไม้ สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน มีแม่น้ำสายสำคัญ 
เช่น  แม่น้ำหลังสวน แม่น้ำสวี  และแม่น้ำตะโก เป็นต้น 

ลักษณะภูมิอากาศ 
           ลักษณะภูมิอากาศมีฤดูฝนมากกว่าฤดูอ่ืน นั่นคือ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนมกราคม ส่วนฤดูร้อน ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยมีลมมรสุมพัดผ่าน และลักษณะภูมิอากาศดังกล่าวทำให้ประชากร       
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีประชากรบางส่วนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลประกอบอาชีพ       
การประมง     

สภาพเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  
อาชีพหลักของประชาชนคือ เกษตรกรรม  ซึ่งพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด 

ลองกอง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และกาแฟ รองลงมาคือ การประมง การค้าส่งและค้าปลีก ด้านอุตสาหกรรม 
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตร  เช่น อุตสาหกรรมผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง อุตสาหกรรม
การสกัดน้ำมันปาล์ม อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง อุตสาหกรรมปลาป่น เป็นต้น  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  มีการจัดงานประเพณีที่เป็นวัฒนธรรมสืบทอดกันมาเป็นเวลา อันยาวนานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง          
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ด้านวัฒนธรรมและสังคมของชุมชน เช่น งานประเพณีแห่พระแข่งเรือ งานห่มผ้าพระบรมธาตุสวี  
งานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะ เป็นต้น 
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ภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 2  เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภาค  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีอำนาจหน้าที่ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้ 
             1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้อง
กับ นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศกึษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
             2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว           
             3. ประสาน ส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             4. กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             5. ศึกษา วิเคราะห ์ วิจยั และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา               
             6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา    
            9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษาและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
           11. ประสาน ปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด 
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 
 

  

 



                                        
 

  
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 

5 

เครือข่ายในการบริหารจัดการ   

             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  2 แบ่งเครือข่ายสถานศกึษา ออกเป็น 9 เครือขา่ย  
เพ่ือสนับสนุนการดำเนนิงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 รายชื่อเครือข่ายสถานศึกษา 

เครือข่ายท่ี ชื่อเครือข่าย อำเภอ จำนวนโรงเรียน 
1 หลังสวน 1 หลังสวน 12 
2 หลังสวน 2 หลังสวน 9 
3 หลังสวน 3 หลังสวน 13 
4 ภูผานาสัก สว ี 14 
5 พระบรมธาตุสวี สว ี 14 
6 สวี ครน วิสัย สว ี 12 
7 ทุ่งตะโก ทุ่งตะโก 15 
8 ละแม ละแม 16 
9 พะโต๊ะ พะโต๊ะ 14 
  รวม 119 
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ข้อมลูบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา/ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อมูลบุคลากรในสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

ตารางท่ี 2 บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
บุคลากรในสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา  

ตำแหน่ง จำนวน  ตำแหน่ง จำนวน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 103 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 4 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 13 
ศึกษานิเทศก์ 3 ครูผู้สอน 1,003 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) 35 พนักงานราชการ 66 
 - กลุ่มอำนวยการ 4 ลูกจ้างประจำ 32 
 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 5 อัตราจ้างงบประมาณ สพฐ. 224 
 - กลุ่มบริหารงานบุคคล 7  - ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 0 
 - กลุ่มนโยบายและแผน 5  - ครูวิทย์-คณิต 11 
 - กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา 7  - ครูขั้นวิกฤต รร.ในสังกัด 30 
 - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 1  - ครูขั้นวิกฤต รร. ตชด. 5 
 - หน่วยตรวจสอบภายใน 2  - พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 28 
 - กลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1  - เจ้าหน้าที่ธุรการ 112 
 - กลุ่มกฎหมายและคดี 2  - นักการภารโรง 38 
 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 1 บุคลากรจ้างด้วยงบประมาณสถานศกึษา 108 
ลูกจ้างประจำ 5 บุคลากรจ้างด้วยงบประมาณ อปท. 87 
พนักงานราชการ (นักจิตวิทยา) 1   
พนักงานพิมพ์ดีด 1   
ยาม 2   
พนักงานทำความสะอาด 1   
ลูกจ้างชั่วคราว 12   
 รวม บุคลากรในสำนักงาน 65  รวม ครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษา 1,636 

รวมบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 1,701 
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ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2   มีพ้ืนที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 
5 อำเภอ คือ อำเภอหลังสวน อำเภอสวี  อำเภอทุ่งตะโก  อำเภอละแม  และอำเภอพะโต๊ะ         มีข้อมูลข้าราชการ
ครแูละบุคลากรทางการศึกษา จำแนก ได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 จำนวนบุคลากร ในสถานศึกษา จำแนกตามรายอำเภอ 

อำเภอ ผอ./ 
รอง ผอ. 

คร ู พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

อัตราจ้าง 
งบ สพฐ. 

อัตราจ้าง 
งบ รร. 

อ้ตราจ้าง 
งบอ่ืนๆ 

รวม 

หลังสวน 33 264 16 9 56 39 43 460 
สว ี 37 365 18 9 85 33 22 569 
ทุ่งตะโก 16 110 9 4 27 7 15 188 
ละแม 18 153 7 7 27 15 4 231 
พะโต๊ะ 12 111 16 3 29 14 3 188 

รวม 116 1,003 66 32 224 108 87 1,636 

  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1) 

ข้อมูลระดับการจัดการศกึษาของสถานศึกษารายอำเภอ 

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  มีการจำแนก ระดับการจัด
การศึกษา รายอำเภอ โดยจำแนก ได้ดังนี้ 

 ตารางที่ 4 สถานศึกษาจำแนกตามระดับการจัดการศึกษา รายอำเภอ ปีการศึกษา 2564 

 สถานศึกษาสังกัดอำเภอ ปฐมวัย-ประถมศึกษา ประถมศึกษา ปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนต้น รวม 
หลังสวน 28 - 6 34 
สว ี 31 - 9 40 
ทุ่งตะโก 11 - 4 15 
ละแม 12 - 4 16 
พะโต๊ะ 9 - 5 14 

รวมทั้งหมด 91 - 28 119 

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1) 
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ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564 
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  มีการจำแนกจำนวนนักเรียน  

ห้องเรียน และเพศ ได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 5 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกรายชัน้ เพศ ปีการศึกษา 2564 

ชั้น จำนวนนักเรียน ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  1 290 295 585 62 
อนุบาล  2 905 884 1,789 144 
อนุบาล  3 1,084 976 2,060 148 

รวมระดับปฐมวัย 2,279 2,155 4,434 354 
ประถมศึกษาปีที่  1 1,226 1,082 2,308 158 
ประถมศึกษาปีที่  2 1,255 1,171 2,426 161 
ประถมศึกษาปีที่  3 1,311 1,189 2,500 162 
ประถมศึกษาปีที่  4 1,315 1,249 2,564 156 
ประถมศึกษาปีที่  5 1,301 1,155 2,456 161 
ประถมศึกษาปีที ่ 6 1,301 1,126 2,427 156 

รวมระดับประถมศึกษา 7,709 6,972 14,681 954 
มัธยมศึกษาปีที ่ 1 420 261 681 44 
มัธยมศึกษาปีที่  2 399 296 695 47 
มัธยมศึกษาปีที่  3 335 298 633 49 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,154 855 2,009 140 
รวมทั้งสิ้น 11,142 9,982 21,124 1,272 

ข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1) 

 

ตารางท่ี 6 จำนวนนักเรียนจำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2564 

ที ่ อำเภอ จำนวนโรงเรียน อนุบาล ประถม มัธยมต้น รวมทั้งสิ้น 
1 หลังสวน 34 1,126 4,065 621 5,812 
2 สว ี 40 1,550 5,417 610 7,577 
3 ทุ่งตะโก 15 530 1,514 240 2,284 
4 ละแม 16 729 2,137 296 3,162 
5 พะโต๊ะ 14 499 1,548 242 2,289 

รวมทัง้สิ้น 119 4,434 14,681 2,009 21,124 

ข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1) 
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ตารางท่ี 7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 พ.ศ. 2563 

วชิา คะแนนเฉลี่ยระดับ สพท. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ปี ก.ศ.2562 ปี ก.ศ.2563 +เพ่ิม/-ลด ปี ก.ศ.2562 ปี ก.ศ.2563 +เพิม่/-ลด 

ภาษาไทย 50.16 45.21 -4.95 49.07 44.54 -4.53 
คณิตศาสตร์ 32.74 29.27 -3.47 32.90 29.99 -2.91 
วิทยาศาสตร์ 35.57 38.48 +2.91 35.55 38.78 +3.23 
ภาษาอังกฤษ 29.98 39.80 +9.82 34.42 43.55 +9.13 

ค่าเฉลี่ยรวม 37.11 38.19 +1.08 37.98 39.22 +1.24 
 
ตารางท่ี 8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 พ.ศ. 2563 

วิชา คะแนนเฉลี่ยระดับ สพท. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ปี ก.ศ.2562 ปี ก.ศ.2563 +เพิ่ม/-ลด ปี ก.ศ.2562 ปี ก.ศ.2563 +เพ่ิม/-ลด 

ภาษาไทย 53.73 57.29 +3.56 55.14 56.20 +1.06 
คณิตศาสตร์ 22.42 20.42 -2.00 26.73 25.46 -1.27 
วิทยาศาสตร์ 29.01 27.80 -1.21 30.07 29.89 -0.18 
ภาษาอังกฤษ 28.87 28.05 -0.82 33.25 34.38 +1.13 

ค่าเฉลี่ยรวม 33.50 33.39 -0.11 36.29 36.48 +0.19 
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สรุปผลการดำเนินงาน  
สรุปผลการดำเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 2                
ได้ดำเนินงานตามภารกิจการจัดการศึกษา โดยมุ่งส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านวิกฤตสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโคนา 2019 (COVID-19) ให้สามารถจัดการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนผ่านการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การดำเนินงานโดยสรุป
จากฐานข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  ดังนี้  

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของมนุษย์และของชาติ เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ   ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดี ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบผ่านโครงการ/กิจกรรม จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
3.12 ของผลการดำเนินงาน งบประมาณ 260,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของการใช้งบประมาณในกา ร
ดำเนินการ  

นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ไม่มีโครงการ/กิจกรรม 

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่
ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา ผ่านโครงการ/กิจกรรม จำนวน 24 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75 ของผลการดำเนินงาน งบประมาณ 33,671,168 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.73 ของ
การใช้งบประมาณในการดำเนินการ 

นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน                   
                  และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ส่งเสริม สนับสนุน โอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียน
ทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน ผ่านโครงการ/กิจกรรม จำนวน 2 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ  6.25 ของผลการดำเนินงาน งบประมาณ 48,441,142 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.60 ของการใช้
งบประมาณในการดำเนินการ 
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นโยบายที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

ไม่มีโครงการ/กิจกรรม 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงาน  ทุกระดับตั้งแต่
สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง          นำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ผ่านโครงการ/กิจกรรม 
จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.62 ของผลการดำเนินงาน งบประมาณ 285,559 บาท คิดเป็นร้อยละ 
0.34 ของการใช้งบประมาณในการดำเนินการ 

ทิศทางการพัฒนาในปี 2565 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีทิศทางในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 ที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 -2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเพ่ือ
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้ 
 1. ด้านความปลอดภัย   

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
 2. ด้านโอกาส   
    2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
    2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน  
    2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนิน
ชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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 3. ด้านคุณภาพ 
     3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษ
ที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 
     3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษา
ต่อเพ่ือการมีงานทำ 
     3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็น ในแต่ละระดับ จัด
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
     3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนา
ตนเองทางวิชาชชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

 4. ด้านประสิทธิภาพ       
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
     4.2 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมี
คุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
     4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 น้อย
กว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมคีุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
     4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูป 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นองค์กรที่มีภารกิจสำคัญในการจัดและส่งเสริม
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้นำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องในหลายๆ ด้าน รวมถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็นกรอบแนวทางใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุม วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
 แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ เพ่ือบรรลุตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและนโยบาย และระดับชาติว่าด้ วย
ความมัน่คงแหง่ชาติ 
 แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของ
แผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ หรือจัดทำขึ้นตามพันธกิจหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึง แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการประจำปี 
 ซ่ึงวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

1. แผนระดับท่ี 1 

   ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 

1.1 เป้าหมาย 
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถชีีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนับต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
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1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน์ คือ การสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคม

อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนหลากหลาย ทั้งในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่างๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้
สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้ งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
2.1 เป้าหมาย 

สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
  2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ 
ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังกล่าวเป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
การศึกษา สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งการสร้ างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่
ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำใน
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง (รอง) 
3.1 เป้าหมาย 

บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
  3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าวสอดคล้องกับ      
อัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการป้องกัน 
 

 
 
 



 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 

15 
 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพ 
รายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตามดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนา
ระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะ
ส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงในระยะยาวต่อไป 

  4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 
4.1 เป้าหมาย 

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

2. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส 

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการบริหารการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนานวัตกรรม เทคนิคการ
เรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู้นำเยาวชนต่อการทุจริต พัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มี
การบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

 
2. แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะทีเ่กี่ยวข้อง) 

2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
      1.1 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้(หลัก) 

 1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
    เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก ศตวรรษที่ 

21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

   เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ ความสามารถของ         
พหุปัญญาดีขึ้น การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการดำเนินการ ให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน ทุกระดับและทุก
กลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของ พ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
และสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคร ูเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็น 
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ในศตวรรษที่ 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้าง
วิศวกร ปฏิบัติการ (Practical Engineers) และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับตำบล  

2. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21  2) เปลี่ยนโฉม บทบาท 

“ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบการ
เรยีนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และมี
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขา้ถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการดำเนินการ ให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน ทุกระดับและทุก
กลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของ พ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
และสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนา ศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ ต่อ
การส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุ อุปกรณ์ ด้าน
จัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ           
รัฐ และโรงเรียน เพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ของชุมชน  

3. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม              

การทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  
เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ตามพหุปัญญา 

เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน  
การบรรลุเป้าหมาย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการดำเนินการ ให้บรรลุ

เป้าหมาย รวมถึง การมีแผนการพัฒนา /แนวทาง/ รูปแบบ / เครื่องมือ/ฐานข้อมูลระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการ
สำรวจแววนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา แบบสอบถาม ความคิดเห็นผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ 
นักเรียนและพ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การวิจัย และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้มี
ความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา ติดตามเชิงลึก พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และเป็นพ่ีเลี้ยง การพัฒนา
หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้ง ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับศักยภาพ พร้อมทั้ง มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม การส่งเสริมให้มีการ
จัดการศึกษาให้กับนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์และ 
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คณิตศาสตร์ การยกระดับ คุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย การพัฒนาผู้มีความสามารถ
พิเศษ ด้านนทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา การพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เพ่ือ
พัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียน การสอนที่มี
คุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ  

1.2 ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง)  
      1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
      เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 

สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอด
ชีวิต  

      การบรรลุเป้าหมาย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาผู้เรียน ตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  

       2. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
       แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพ  
       เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมกีารพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ ที่มี

คุณภาพมากขึ้น  
       การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการดำเนินการ ให้บรรลุ

เป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ การดำเนินโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

      3. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
     แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  
     เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จัก        

คิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ ในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการดำเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลาง และเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรัก       
การอ่าน การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนว        
ในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อ และการมีงานทำ            
การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครอง         
เด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

1.3 ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทำงสังคม (รอง)  
1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น  
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การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มรีะบบให้ความช่วยเหลือ ผู้เรียน
กลุ่มเปา้หมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  

2. แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  
แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการ ความช่วยเหลือ

เป็นพิเศษ  
เป้าหมายของแผนย่อย  มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ความ

ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ เด็กพิการ ในโรงเรียน
เฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ใน
โรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียน
พ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดำวเทียม (DLTV) และ
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

  1.4 ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง (รอง) 
1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
 เป้าหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น  
 การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เกิด

ความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไข ปัญหาช่วยเหลือเด็กที่ติด
ยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม  

2. แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มผีลกระทบต่อความม่ันคง  
แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาการจัดการศึกษา ให้

สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจ ซึ่งกันและกัน อยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา ยาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบ
รองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย  

เป้าหมายของแผนย่อย  
1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น  
2) ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร และพัฒนา

ประเทศ  
การบรรลุเป้าหมาย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนา การศึกษา และ

แผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าว
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และ
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ 
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เยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนกำรระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพ
ติด สร้างและพัฒนา ระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ในกลุ่มเปา้หมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงต่อไป  

 1.5 ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง) 
     1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
     เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ ในความเป็นคน

ไทย นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุข และเป็นที่ยอมรับของนานา
ประเทศ  

     การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า แห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี สร้างเครือข่าย ชุมชนองค์กร
แห่งคุณธรรม  

     2. แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสำธารณะ และการเป็น
พลเมืองที่ดี  

     แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง  

     เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน และ
สมดุลทั้งดา้นสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับ สภาพแวดล้อมดีข้ึน  

      การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการส่งเสริม ให้นักเรียน 
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสรา้งความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี อีกท้ังสร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงาน ด้านคุณธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 1.6 ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
     1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
      เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการ เรียนรู้

เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
      2. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      แนวทางการพัฒนา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง 

วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
      เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
      การบรรลุเป้าหมาย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนานวัตกรรม 

เทคนิคการเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู้นำเยาวชน ต่อต้านการทุจริต 
พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ  
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  1.7 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19            

พ.ศ. 2564 – 2565  
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายสำคัญ คือ “คนสามารถยังชีพ อยู่ได้มีงานทำ 

กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจ ประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะ
ปกติ และมีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยได้ ระบุประเด็นการพัฒนา 4 ประการ 
ที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้างหน้า เพ่ือเสริมสร้าง ศักยภาพในการฟ้ืนฟูและขับเคลื่อนประเทศให้
สามารถ “ล้มแล้วลุกไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็น การพัฒนา ประกอบด้วย  

- การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) เพ่ือลดความ
เสี่ยงในการพ่ึงพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจ ไปยังระดับท้องถิ่น ผ่าน
การส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการให้ ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับตัว สู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากข้ึนในอนาคต 
เพ่ือให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นกำลังหลัก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  

- การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future 
Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจ
หลัก ที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลก แบบใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้น คุณภาพ การเกษตรมูลค่าสูง อุตสาหกรรมอาหาร และ
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  

- การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ 
(Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุตสาหกรรม และบริการเป้าหมายที่ประเทศ
ไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงานและโครงสร้างเศรษฐกิจที่
ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอ
กับความจำเป็นในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได ้และสุขภาพ  

- การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors) 
ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของประเทศ อาทิ การเร่งรัดพัฒนาและใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญ การปรับปรุงกฎหมาย และการดำเนินงานของภาครัฐให้ทันสมัย การพัฒนา
และประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม การเสริมสร้างความมั่นคงและศักยภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
รวมถึงการส่งเสริมการมีร่วม จากภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือลดอุปสรรค ข้อจำกัด และส่งเสริมการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาประเทศ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  

โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ตามที่กำหนด ในระยะเวลา  2 ปี (พ.ศ. 
2564 - 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลสืบเนื่อง
โดยตรงจากสถานการณ์โควิด-19 จะต้องให้ความสำคัญ กับการเร่งดำเนินการในมิติต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงการบรรลุ
ค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ บนหลักการ พ้ืนฐานของแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านการพร้อมรับ 
ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง เพ่ือพร้อมเติบโตอย่ำงยั่งยืน (Cope, Adapt, Transform: CAT) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่
สำคัญ และเก่ียวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสรุป ดังนี้  
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การพัฒนาศักยภาพ แ ล ะ ย ก ร ะ ดับ คุณภาพชีวิตของคน ( Human Capital) ด้วยการยกระดับทักษะ 
(Upskill) ปรับทักษะ (Reskill) และส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม และบริการที่จะเป็นเครื่องยนต์ทาง
เศรษฐกิจหลักทั้ง 5 สาขาตามที่ระบุไว้ในประเด็นการพัฒนาที่ 2) Future Growth ข้างต้น ร่วมกับการขยายและ
พัฒนาระบบประกันสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชากรทุกสาขาอาชีพและทุกช่วงวัย ตลอดจนการส่งเสริม
ความม่ันคงทางสุขภาพ เพ่ือให้คนให้เป็น กำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ดังนี้  

1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมแรงงานที่อยู่ใน ภาคการ
ผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงาน ให้เหมาะสมกับ
รูปแบบธุรกิจ และโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานโดย
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน และการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะอาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตของแรงงานเพ่ือให้แรงงานมีความ
ยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว ตลอดจนมุ่งเน้นการผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพในระยะยาว เป็นต้น  

2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม ด้วยการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยคนยากจน 
กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงระดับของปัญหาและความต้องการ ที่แตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมาย 
พร้อมทั้งผลักดันให้แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น พัฒนาระบบและกลไกการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
แก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด และพัฒนาระบบความคุ้มครอง ทางสังคมให้เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบ
ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการบูรณาการตั้งแต่ ระดับนโยบายจนถึงระบบข้อมูลในการตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผล เป็นต้น  

  2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ  
  2.2.1 แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา 
         1. เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  
            1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัย ได้รับการ

พัฒนารา่งกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  
            1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา

ก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพ่ือจัดการศึกษาให้นักเรียนใน
ระดับก่อนประถมศึกษา 

         2. เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
             2.1 ประเด็น  
                   1) การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มี

ความต้องการจำเป็นพิเศษ  
                   2) การดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
                   3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือ สถานศึกษาที่ต้องมีการ

ยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน  
             2.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม  
                   1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะ ความพิการ ใน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนา สมรรถภาพ  
                   2) การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพ่ือให้เด็กด้อย

โอกาสได้รับการศึกษา  
 
 



 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 

22 
 

        3) การสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
        4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียน พ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 

โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

        5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  

2.3 เป้าหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา จนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  

3. เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย ์ 
3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู  
3.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศและ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

4. เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21  
4.1 ประเด็น  

         1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

         2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา  
         3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน  
         4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
    4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม  

1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนและ
ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกดิการเรียนรู้ตลอด ชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและ
ศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  

2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา ทั้งโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก การจ้างครูคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับ
การพัฒนาของประเทศ  

3) การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้าง ภูมิคุ้มกันป้องกัน ยาเสพตดิ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่
มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กด ีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย มีความม่ันคง  

4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า แห่งคุณธรรมความดีอย่าง
เป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี อีกท้ังสร้างเครือขา่ยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม  
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5. เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  
    5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
    5.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

 2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ  
         1. เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง  
            1.1 ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
            1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียน การสอนการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู้นำเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 2.2.3 กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)  
         2.3.1 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ

ปฐมวัย  
                 1. เป้าหมาย  
                    1. เดก็ปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3 - 5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ขาดแคลนทุน

ทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศกึษา รวมถึงระบบ
การศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนสำเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอ
ภาคตามศักยภาพและความถนัด  

                    2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลบัเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษาภาค
บังคับ และได้รับการพฒันาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเอง ในการดำรงชีวิตได้  

                    3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & Numeracy 
Competency) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน  

                    4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับ ปฐมวัย
ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง ภาคเอกชน  

2. ตัวช้ีวัด 
   1. อัตราการเขา้เรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัยเรียนไม่น้อยกว่า ร้อย

ละ 80 ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 35 ใน
ปี 2565  

    2. สัดส่วนประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษา ภาคบังคับ
ระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 6 - 14 ปี) ไม่เกินร้อยละ 5 ในปี 2565  
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    3. มีระบบการบูรณาการ การจัดการข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ของเด็ก
เยาวชนด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก งบประมาณ ตัวชี้วัด และนโยบายตั้ งแต่ระดับปฐมวัย  ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมโอกาส ทางการศึกษาและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  

    4. มีการพัฒนาเครื่องมือสำรวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และ เครื่องมือการประเมินศักยภาพด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ประชากรวัยแรงงาน รวมทั้งมีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก 3 ปี  

2.3.2 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

1. เป้าหมาย  
   1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต ในโลกยุค

ใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรบัผิดชอบ และมีจิต           สาธารณะ  
    2. ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบ การเรียนรู้ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและ การเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นคร ู 

     3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงาน วิชาการ และ
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการ
ส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและ
ชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศ การเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน   
                      2. ตัวชี้วัด  

1. มีหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐานตามแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในทุกระดับ การศึกษา 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active 

Learning ผ่านการพัฒนาการคิดข้ันสูงเชิงระบบ  
  3. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมถรรถนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทักษะ และเจตคติ

ค่านิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา  
  4. ระบบการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนให้มีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล 

(Personalized learning) และสามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตามบริบทของ สถานศึกษา ลดสัดส่วนของ
การนำผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชาติ มาใช้ในการพิจารณาประเมินผล ของครูและผู้บริหาสถาบันการศึกษา  
                    5. มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ จัดการเรียนรู้ สื่อการสอน
คุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล (personalized learning) 
สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย  

2.2.3.3 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  

1. เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
    1.1 กลไกและระบบกาผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและ อาจารย์ให้มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ  
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    1.1.1 มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ที่มีประสิทธิภาพ เที่ยงตรง และ
ลดความเหลื่อมลำ้ 

      1.1.2 มีหลักสูตรการผลิตครูที่เป็นเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ตามความต้องการและความจำเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพ้ืนที ่ 

      1.1.3 มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และครูพ่ีเลี้ยงใน
โรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู เพ่ือนำไปสู่การประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติงานและ
สมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และครูพี่เลี้ยงตามความต้องการจำเป็น  

  1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา และสาย
อาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  

     1.2.1 มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้งสายสามัญศึกษาและ สายอาชีวศึกษา ที่
เน้นให้ครูมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ  ความเป็นครู เพ่ือ
นำไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนา สมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศกึษาตามความต้องการจำเป็น  

     1.2.2 มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง อาทิ 
PLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous Professional Development) แ ล ะ ให้
ความสำคัญกับการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา 

1.3 มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมิน สมรรถนะไป
เป็นส่วนสำคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
        2.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

       2.2.4.1 วัตถุประสงค์  
            1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มี

จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

            2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม ในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได ้

          3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง ของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐาน
ราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ  

          4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคณุภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ สนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

          5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา  

   2.2.4.2 เป้าหมายรวม  
          1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด ฐานที่ดี

ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เทา่ทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและ
ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ความเป็นไทย  
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          2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ เข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ 15  

          3. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ 21 ประเทศเพ่ือรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 
เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอย ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
เพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤต ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

         4. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรม
ลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้อง
ประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม ในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่าง
ประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุน และการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  

         5. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย อำนาจและ
มีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลง เพ่ิมการใช้
ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
มากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ และอันดับความยากง่ายในการดำเนิน
ธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณ มีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้
การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู ้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน  

 
  2.4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

       ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
       เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
       1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน  
       2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึน้  
       3. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง  
      แนวทางการพัฒนา  
       1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
       2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ ในการดำรงชีวิต อย่างมีคุณค่า 
       3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
     เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
     1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ที่แตกตา่งกัน และแก้ไข

ปัญหาความยากจน  
     2. เพ่ิมโอกาสการเขา้ถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  
     แนวทางการพัฒนา  
      1. เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเขา้ถึงบริการที่มี

คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  
      2. ขยายโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ทางการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย 
  
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และยั่งยืน  
    เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
    1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ  
    2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาส ในการศึกษาและ

การประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน  
    แนวทางการพัฒนา  
    การรักษาความมั่นคงภายในเพือ่ให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลัก ของชาติ โดยนำ

แนวทางพระราชดำริไปเผยแพร่และพัฒนา และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ รวมถึงป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย  
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
แนวทางการพัฒนา 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง  

 
  2.2.5 นโยบายและแผนระดับชาติวา่ด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
           2.2.5.1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 
                    1. แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 
                    2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข  
                    3. ตัวชีว้ัด จำนวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาต่อ สถาบันของ
รัฐในทุกระดับชั้น  
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                    4. กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพื้นที่ และเสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ปญัหาพ้ืนฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชน ในพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย)  
            2.2.5.2 นโยบายความม่ันคงแห่งชำติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 

1. แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
3. ตัวชีว้ัด ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพ

ติดเพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 2.2.5.3 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 

1. แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการเสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 

2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 

3. ตัวชีว้ัด ดัชนีวัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านและปฎิเสธการ

ทุจริต 
 

3. แผนระดับท่ี 3 
    3.1 แผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579   

เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ เข้าถึงโอกาสและ
ความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มี
สมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา  และการเรียนรู้ สำหรับพลเมือง
ทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้ กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนด
สาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
(Access)  ความเท่าเทียม ทางการศึกษา (Equity)  คุณภาพการศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ตอบโจทย์บริบท เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ  1) การ
จัดการศึกษา เพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ  2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม  
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้  4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  5) การจัดการศึกษา เพ่ือสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษา
โดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้    
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     3.2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) 

  กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และพิจารณาเห็นว่าสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน มีปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยมากขึ้นทั้งในด้านกฎหมาย ด้าน
นโยบายและแผน รวมถึงบริบทอ่ืนที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย 
สอดคล้องกับแนวนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้ง เพื่อเป็นการรวมพลังในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในการดำเนินการให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแล และพัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ใน
ระดับท่ีสูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการขับเคลื่อน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์  
1) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม  2) พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  3) ส่งเสริม และพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 4) ส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ สื่อ นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย 5) พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย  6) จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศการศึกษาปฐมวัย และ  7) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่เก่ียวข้องให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย  

      3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ   
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระสำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การ
จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการรสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา และ  5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา    
      3.4 แผนปฏิบัติราชการะยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน   

ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2562  สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย ความมั่นคง และแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้
เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนอ่ืน ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 
2565 ซึ่งมีสาระสำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษา เพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  2) การ
จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
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 5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละ
เรื่องดังกล่าว 

เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เดิมในแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ได้กำหนดสาระสำคัญไว้  6 เรื่อง ตามนโยบายและจุดเน้น เดิมของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 -
2565 และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการปรับเปลี่ยน จึงมีการปรับแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) มาสู่แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564-2565 ซึ่งกำหนด
สาระสำคัญไว้ 4 เรื่อง ที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการบูรณาการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการสำคัญ เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศต่อไป 

 3.5 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2564-
2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 -2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) แผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-
2565) กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 และนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการกำกับ 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งมีสาระสำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความ
ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 2) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 3) 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา โดยมีเป้าหมาย จำนวน 14 เป้าหมาย ตัวชี้วัด จำนวน 18 ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา จำนวน 49 
แนวทาง เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศต่อไป 
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 นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 1. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)   

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐภา              
วันพฤสหับดีที่ 25 กรกฎาคม 2562  โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จำแนกเป็น
นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้อง และ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของประเทศ  
3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขันของไทย  6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  7) การ
พัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วง
วัย  9) การพัฒนาระบบธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  12) การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การ
แก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน  2) การปรับปรุง ระบบสวัดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  3) 
มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวน ของเศรษฐกิจโลก  4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม  5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  7) การ
เตรียมคนไทยู่ศตวรรษที่ 21  8) การแก้ไข ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ราชการประจำ  9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  10) การพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชน  11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา
การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ   

2. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565    
นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ ดังนี้    
ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง ของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย   

ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษาให้
มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วย
ภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย  และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทาง
การศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน    

ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการ
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนา แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
แห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรยีนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบ
ออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัด
การศึกษา    

ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้ จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัย
อำนาจตามกฎหมายการศกึษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือกำหนดให้มีระบบ บริหารและการจัดการ รวมถึงการ
จัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว 
การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน  มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
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 ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ วัดความรู้ และ
ทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบ การประเมินผลการศึกษา
ทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลสัพธ์ทางการศึกษาได้
อย่างเหมาะสม    

ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม ทรัพยากรทางการ
ศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืนๆ  กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา 
งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง    

ข้อ 7 การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)  สู่การปฏิบัติ เป็นการ
ผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการ
อาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถ
อ้างอิงอาเซ่ียนได้    

ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา ร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ การพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็น
กรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการ ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ    

ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ ผู้จบการศึกษา
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิต ที่ดีมีส่วนช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแช่งขันในเวทีโลกได้    

ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ในจัด
การศึกษาผ่านระบบดิจิทัล    

ข้อ 11 การเพิ่มโอกาสและการเขา้ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษา และผู้เรียน
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาทีม่ี คุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ    

ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยืดหลักการเรียนรู้ ตลอดชีวิตและการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพ่ิมโอกาสและการเขา้ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  

     
3. นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ     
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางสังคม     

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ ของผู้เรียนเป็นหลัก 
และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีต้องการ     

3. ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำช้อน เพ่ือให้ได้ ข้อมูลภาพรวม
การศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ ประโยชน์ไดอ้ย่างแทจ้ริง     
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4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน การดำเนินงานของ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของ แต่ละสถานศึกษาและตามบริบท
ของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ อนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน     

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เนน้พัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ        

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและ เต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัย
เด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่สังคมผู้สูงวัย     

7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้ที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคม อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนใน
สังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  

  
   4. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็น ส่วนสำคัญ
ยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอยา่งยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน  ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรม ปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้
เกดิการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญ เร่งด่วน และสามารถดำเนินการและ
วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ซึ่งเก่ียวข้อง กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้แก่  (1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  (2) การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ (3) การสร้างระบบ
การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ดังนี้  

1. ด้านความปลอดภัย        
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษาและ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ การมีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  

2. ด้านโอกาส 
    2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เขา้เรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
   2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ ตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความเปน็เลิศ เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน ไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างเทา่เทียม
กัน   
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2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพ  มีทักษะในการ

ดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

3. ด้านคุณภาพ  
    3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง     

    3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษา
ต่อเพ่ือการมีงานทำ   

    3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  

   3.4 พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัตหินา้ที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู   

4. ด้านประสิทธิภาพ    
    4.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน บน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
    4.2  พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก  และโรงเรียน

ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท ของพ้ืนที่    
    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทีม่ีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 

น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
    4.4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา 

ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ    
    4.5  สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  และการเพ่ิม

ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
    4.6  เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
โดยสรุปแล้ว ความสอดคล้องของแผนในระดับต่ าง ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน 
โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหลักในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร ส่วนแผน ระดับที่ 2 ซึ่งเป็นแนว
ทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ เพ่ือบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 
2564 – 2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ  (Big Rock) ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง แห่งชาติ  และแผนระดับที่ 3 เป็นแผนที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงนของรัฐ เพ่ือ
ถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น การพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนปฏิบัติการด้านการ 
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จัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 
2565)  ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนี้ ยังพิจารณานโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบาย
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 และนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว 
เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการอีกด้วย 

 

สาระสำคัญแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มี

สาระสำคัญภาพรวม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และกลยุทธ์
หน่วยงาน 4 เรื่อง ดังนี้   

วิสัยทัศน์   
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

พันธกิจ   
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง ในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการ

แข่งขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มสีมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
4. สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา อย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม  
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
1. ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รวมถึงผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนใต้ 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 

21 
3. ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมี

มาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ มีทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ประเทศ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงขึ้น 
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กลยุทธ์หน่วยงาน    
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 4  เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

 

ทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

  จัดการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
       

ค่านิยมองค์กร (Values) 

            เต็มใจบริการ ประสานสัมพันธ์ 

พันธกิจ (Mission)  
             1. ประสาน ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  
    2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
   3. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เสริมสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษา 
   4. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
2. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคน

ไทย 12 ประการ 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะตามสายงานและปฏิบัติงาน

ได้ตามมาตรฐาน 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และสถานศึกษา  มีระบบการบริหารจัดการที่มี

คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

นโยบาย  
1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา 
5. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
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จุดเน้นการดำเนินงาน  
จุดเน้นที่ 1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

จุดเน้นที ่2 การอ่านออกเขียนได้ 
จุดเน้นที่ 3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  จุดเน้นที่ 4 ด้านความปลอดภัย  
            จุดเน้นที่ 5 ด้านโอกาส  
            จุดเน้นที่ 6 ด้านคณุภาพ  

จุดเน้นที่ 7 ด้านประสิทธิภาพ  

จุดเน้น แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วดั 
  จุดเน้นที่ 1 
การประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ขั้นเตรียมงาน 
 1. ศึกษาสภาพการดำเนินการระบบคุณภาพภายใน  
   สถานศึกษาในสังกัด 

 2. สรุปสะท้อนปัญหาการจัดพฒันาระบบคุณภาพ 
   ภายในสถานศึกษาทีผ่่านมา 
         ขั้นดำเนินการ 
 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบ 
   ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน 119  
   โรงเรียนๆ ละ 3 คน (ประกอบด้วยผูบ้ริหาร/ 
   ครูวิชาการขั้นพืน้ฐาน/ครูวิชาการปฐมวัย) 
                  ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
1. ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ินิเทศ ติดตาม 
  ประเมินคุณภาพการระบบประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษา ในระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 
2. สรุปผลสงัเคราะห์การรายงานผลประเมินคุณภาพ 
  สถานศึกษา 
                ขั้นรายงาน      
- รายงานผลประเมินคุณภาพสถานศึกษาถึง สพฐ.  
  และ สมศ.ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
1. ผู้บริหารและครูมีความรูค้วามเข้าใจใน  
การประกันคุณภาพการภายในสถานศึกษา  
2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีผลการ
ประเมินตนเอง ในแต่ละมาตรฐานตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเน้นที่ 2 
การอ่านออก 
เขียนได้  
 

 1. จัดทำโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได ้
   อ่านคล่อง เขียนคล่องเพื่อตอบสนองจุดเน้น 
    ของ สพฐ. 
2. สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยระดบั   

     ป.1-ป.6 
 3. กำหนดแผนงานทางวชิาการเพื่อส่งเสริมการ 
   สอนภาษาไทยร่วมกับโรงเรียนเพื่อให้การเรียน 
   การสอนบรรลุตามแผนงานอย่างชัดเจนเป็น 
   รูปธรรม 
4. นิเทศ ติดตาม กำกับดูแลและให้ความช่วยเหลือ 
   อย่างใกล้ชิด เยี่ยมชัน้เรียนอย่างต่อเนื่องและทัว่ถึง 

1. ทุกโรงเรียนมีพัฒนาการ การอ่านการ
เขียนเพิ่มข้ึน 
2. มีการสนับสนุนดา้นวัสดุ การเรียนการ
สอน และการสรา้งขวัญกำลังใจ 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอนภาษาไทย
มีการผลิตสื่อภาษาไทยเพื่อใช้ประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน 
4. มีการนิเทศภายในสนบัสนุนช่วยเหลือ
ครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
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จุดเน้น แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 

จุดเน้นที่ 3 
ระบบการดูแล 
ช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

1. จัดทำแผนโครงการ กิจกรรมเก่ียวกับระบบดูแล 
  ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและ 
  การคุ้มครองนักเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและมอบหมาย 
  ความรับผิดชอบผู้เรียนเปน็รายบุคคล 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนนิงาน 
4. จัดทำแผนและปฏทิินการเยีย่มบ้านนักเรียน 
5. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
6. การคัดกรองและจำแนกนักเรียนเป็นรายกลุ่ม 
   รวบรวมข้อมูล สรุปรายงานและความเห็นของ 
   ผู้เยี่ยมบ้าน เพื่อรวบรวมเป็นหลักฐานข้อมูล 
   นักเรียนไว้เป็นฐานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
7. โรงเรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปจัจุบนั 
   ถูกต้อง และทันสมัย 
8. จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมพฒันา 
   ผู้เรียนตามสภาพอย่างเหมาะสม 
9. ประเมินผลการจัดกิจกรรม ป้องกัน แก้ไข 

และส่งเสริมการพฒันาผู้เรียน 
 10. ประสานและสง่ต่อการแก้ไข และพัฒนา 
   นักเรียนแก่ผู้เรียนที่เก่ียวข้อง ทั้งภายในและ 
   ภายนอกสถานศึกษา 

1. ทุกโรงเรียนมีแผนการเยี่ยมบ้าน 
   นักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
2. ครูทุกคนจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็น 
   รายบุคคล  เพื่อประโยชน์ในการจัด 
   การเรียนการสอน  
3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
   ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
4. มีการใช้นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที ่
   เป็นเลิศในการดูแลและช่วยเหลือ 
   นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต 
   และการคุ้มครองนักเรียน 
 

จุดเน้นที่ 4 
ด้านความ
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 

 

 
   พัฒนาแบบกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้ผู้เรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ สถานศึกษา จากภัย
พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำๆ 
 

 
1. จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและ 
   การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวะ   
   อนามัย และสภาพแวดล้อมใน 
   การทำงานในหน่วยงาน 
2. จัดให้มีการติดสัญลักษณ์เตือนอันตราย 
   เครื่องหมาย ความปลอดภัย 
3. จัดทำข้อบังคับและคู่มือว่าดว้ยความ 
   ปลอดภัยในการทำงานและฝกึอบรม 
   จนบุคลากรปฏิบัตงิานได้อย่างถูกต้อง 
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จุดเน้น แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 

จุดเน้นที่ 5 
ด้านโอกาส 

 

 
1. สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยเข้าเรียนทุกคนมีพัฒนาการ 
    ที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วนิัย อารมณ์สังคม และ 
    สติปัญญา ให้สมกับวัย 
2. ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา 
    เยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
    อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวางรากฐาน 
    การศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเอง เพื่อ 
    การศึกษาต่อและประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพ 
    และความถนัดของตนเอง 
 3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ใน 
    การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันไม่ให้ออกจาก 
    ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและ 
    เด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง 
    เท่าเทียมกัน 
4. ส่งเสริมให้เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับ 
    โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการ 
    ดำเนินชีวิต มีพืน้ฐานการประกอบอาชีพพึ่งตนเอง 
    ได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเปน็มนุษย์ตามหลักปรัชญา 
   ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1. ประชากรในวัยเรียนได้เข้าเรียนในทุก 
 ระดับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน 
2. มีความเสมอภาคของการเข้าเรียน 
  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ไดร้ับการ 
  สนับสนนุค่าใช้จา่ยในการศึกษา 
3. ผู้เรียนที่ด้อยโอกาสได้รบัการพัฒนา 
 สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่   
 เหมาะสม 
4. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น 
 

จุดเน้นที่ 6 
ด้านคุณภาพ 

 

 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะ 
  การเรียนรู้ และทักษะที่จำเปน็ของโลกในศตวรรษ 
  ที่ 21 อย่างครบถ้วน เปน็คนดี มีวินัย มีความรักใน 
   สถาบนัหลักของชาติ ยึดมัน่การปกครองในระบบ 
   ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะดา้นการอ่าน  
   คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสงู นวัตกรรม วิทยาศาสตร์  
   เทคโนโลยดีิจิทัล และภาษาตา่งประเทศ เพื่อเพิ่ม 
   ขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษา 
   ต่อเพื่อการมีงานทำ 
 

 
1. ผู้เรียนทุกระดับมีพฤติกรรมที่ 
   แสดงออกถึงความตระหนักใน 
   ความสำคัญของการดำรงชีวติมี 
   คุณธรรม จริยธรรม 
2. สถานศึกษามีการจัดการเรียน            
   การสอน กจิกรรมเพื่อสร้างความ 
   เป็นพลเมืองเพิ่มขึ้น 
3. ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์  
   คณิตศาสตร์ ด้านการอ่าน การใช้ 
   ภาษาในการประเมินร่วมกับ 
   นานาชาติสงูขึ้น 
4. ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พงึ
พอใจของสถานประกอบการเพิม่ขึ้น 
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จุดเน้น แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 
จุดเน้นที่ 6 

ด้านคุณภาพ 
(ต่อ) 

 
3. ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะที่เน้นการ 
   พัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ จัด 
    กระบวนการเรียนรู้แบบลงมอืปฏิบัติจริง รวมทั้ง 
   ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สมดุลทุกด้าน ส่งเสริม 
   การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนา 
   ระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครู 
   ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ตาม 
   หลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าทีท่ี่ดี  
   มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ม ี
  การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมี 
  จิตวิญญาณความเป็นครู 

 
5. สถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ 
   ประกันคุณภาพเพิ่มข้ึน 
6. ผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบ 
   ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน  
   (O-NET) แต่ละวชิาผ่านเกณฑ์ 
   คะแนน ร้อยละ เพิ่มข้ึน 

จุดเน้นที่ 7 
ด้านประสิทธิภาพ 

 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เปน็ฐาน  
   มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน 
   ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัย และการมี 
   ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2. พัฒนาโรงเรียนดี 4 มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของ 
   ชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถ 
   ดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้ม ี
   คุณภาพอย่างยั่งยนื สอดคล้องกับบริบทของพืน้ที ่
3. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
   ทีมีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1-3 น้อยกวา่  
   20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   สอดคล้องกับบริบทของพืน้ที่ 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มคีุณภาพในสถานศึกษา 
   ที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มกีารดำเนินการตาม 
   วัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ 
   ลักษณะพิเศษ 
5. สนับสนุนพืน้ทีน่วัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบ 
   การพัฒนานวัตกรรม การศึกษาและการเพิ่มความ 
   คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น 
   พื้นฐาน 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และ 
   ประเมินผลการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
1. มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพือ่ 
  ประโยชน์ในการวางแผนการบริหาร 
  จัดการที่ทันสมัยและถูกต้อง สามารถ 
  เชื่อมโยงทุกภาคส่วน 
2. มีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 
  สนับสนนุทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
  หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน ม ี
  ส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ 
  เพิ่มข้ึน 
3. มีการจัดสรรงบประมาณตาม 
  ประเมิน (Agenda) สูงขึน้ เม่ือเทียบ 
  กับงบประมาณตามภารกิจ  
  (Function) 
4. มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพือ่ใช้ 
  ประโยชน์ในการวางแผนการบริหาร 
  จัดการศึกษาการติดตามและ 
  ประเมินผล 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดงบประมาณโครงการ 
  

 
การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามนโยบาย 
พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษา  โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
1. การบริหารจัดงานสำนักงาน                 จำนวน  3,000,000  บาท 
2. การบริหารโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์   จำนวน  2,401,644  บาท 

2.1 งบประมาณ สพป.ชพ.2  จำนวน 1,696,604  บาท 
2.2 งบประมาณ สพฐ. จำนวน    705,040  บาท 
                              รวมงบประมาณทั้งสิ้น     5,401,644  บาท 
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1. การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
ที ่ รายการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ค่าสาธารณูปโภค 300,000 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
2 ค่าตอบแทน 200,000  
3 ค่าใช้สอย 200,000  
4 ค่าวัสดุสำนักงาน 210,000  
5 ค่าจ้างลูกจา้งชั่วคราว 890,000  
6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000  
7 ค่าบริหารจัดการตามภารกิจ 1,050,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,000,000  
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2. การบริหารโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์ 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
1 ด้านความมั่นคง 1 241,980 
2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1 240,250 
3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 9 1,121,100 
4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1 113,800 
5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1 239,200 
6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 8 445,314 

รวมทั้งสิ้น 19 2,401,644 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความม่ันคง 
  

 

ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุ่มรับผิดชอบ 
1 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในการป้องกันปัญหายาเสพ

ติดในสถานศึกษาและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก
ในสถานศึกษา 

241,980 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

    
    
    
    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 241,980  
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โครงการ            การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
  และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเด็กในสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติที ่1     ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง  
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางอุไร นบนุ่น, นางอิศราวดี สีหะรัญ และคณะ) 
ระยะเวลา               มกราคม – กันยายน 2565 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายด้าน
การป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดเป็นประเด็นสำคัญภายใต้แผนแม่บทบทยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 
2580 (แผน 20 ปี) ที่หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งในด้าน การป้องกันผู้เสพ
รายใหม่ การปราบปรามผู้ค้าผู้ผลิต และการบำบัดฟ้ืนฟู ผู้เสพยาเสพติด และให้ทุกภาคส่วนบูรณาการแผนงานและ
กลไกการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ มีความสามัคคี ร่วมแรง รวมใจ เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
เพ่ือลดปัญหายาเสพติดให้ได้ผล และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษาทุกสังกัด และในสังคมปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่แทรกซึมสู่วิถีชีวิตของผู้คนใน
สังคมทุกรูปแบบ ทำให้เด็กและเยาวชนต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การไหลบ่า
ของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาสู่สังคมไทย ด้วยกระบวนการทางทุนนิยมและบริโภคนิยม ในขณะที่วัฒนธรรมดั้งเดิม
นับวันแต่จะอ่อนแอลง ทำให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
จนนำไปสู่การมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เที่ยวกลางคืน การพนัน สื่อลามกอนาจาร ฟุ่มเฟือย 
ตกเป็นทาสของเกมคอมพิวเตอร์ นิยมประลองความเร็ว (สาวน้อยซ้อนท้ายหนุ่มนักซิ่ง) ใช้ความรุ่นแรงในการตัดสิน
ปัญหาและข้อขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท  มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย ขาดหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
ไม่เห็นความสำคัญของหลักศาสนาให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าความมีคุณธรรมน้ำใจ และขาดการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ในการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเด็กในสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2565 ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะชีวิต รู้วิธีการป้องกันยาเสพติด และสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริม พัฒนากิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดผ่านกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อบรม
ค่ายทักษะชีวิต และรณรงค์เหล้า/บุหรี่ 
2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดมีระบบดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมขุ  
 2.4 เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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3. เป้าหมาย  
    เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 28 โรง โรงเรียนละ 10 เข้ารับการอบรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด อบรมค่ายทักษะชีวิต และรณรงค์เหล้า/บุหรี่ 

2. สถานศึกษาสมัครเข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขจำนวน 10 โรง 
        3. สถานศึกษาสมัครเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือเข้ารับการประกวดและรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 2564 จำนวน 10 โรง 

  4. นักเรียนทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้รับการคุ้มครองและดูแล
ช่วยเหลือ 

    เชิงคุณภาพ 
 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผ่านการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและ

อบรมค่ายทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกัน รู้จักวิธีการป้องกันยาเสพติด รู้จักวิธีจัดการควบคุมอารมณ์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
ก่อให้เกิดอารมณท์ี่พึงประสงค์ และสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างมีสติ  และเป็นสุข 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่สมัครเข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด                
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดและอบายมุขทุกโรงเรียน 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
และผู้เรียนมีสุขภาพกายใจที่ร่าเริง แจ่มใส สมวัย 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา 
1 ประชุมจัดทำแผนเสริมสร้างความประพฤตินักเรียนและระบบช่วยเหลือเด็ก

นักเรียนตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต การป้องกัน
ปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

พฤษภาคม 2565 

2 จัดอบรมค่ายทักษะชีวิต  
จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

รณรงค์เหล้า/บุหรี่ 

มิถุนายน 2565 

3 การประเมนิสถานศึกษาตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขดีเด่น 

กรกฎาคม 2565 

4 การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการประกวดและรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 2565 

มิถุนายน – กรกฎาคม 

2565 
5 ติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการทุกกิจกรรม กันยายน 2565 

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
    ระยะเวลา มกราคม – กันยายน 2565 

        สถานที่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
        จำนวน 241,980 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดหมู่ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทำแผนเสริมสร้างความประพฤติ
นักเรียนและระบบช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
ตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและ 
ทักษะชีวิต การป้องกันปัญหายาเสพติดและ 
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
1.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 28 คนและ
เจ้าหน้าที่ 8 คน 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 36 คน x 30 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 36 คน x 120 บาท 
1.2 ตรวจสอบติดตามการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดใน
สถานศึกษา (Re x-ray) นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 10 วัน 

 
 
 
 
 
 
 

1,080 
4,320 

 
 

    5,000 

  
 
 
 
 
 
 

1,080 
4,320 

 
 

   5,000 

 

รวม 10,400  10,400  
กิจกรรมที่ 2  
- จัดอบรมค่ายทักษะชีวิต 
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
- รณรงค์เหล้า/บุหรี่ 
จำนวน 3 วัน 2 คืน นักเรียนชั้น ป.6 – ม.1 สถานศึกษา
ในสังกัด จำนวน 28 โรงเรียน 
-โรงเรียนขยายโอกาสในพ้ืนที่อำเภอหลังสวน  
จำนวน 6 โรงเรียนๆ ละ 8,000 บาท 
-โรงเรียนขยายโอกาสในพ้ืนที่อำเภอสวี  
จำนวน 9 โรงเรียนๆ ละ 8,000  บาท 
-โรงเรียนขยายโอกาสในพ้ืนที่อำเภอทุ่งตะโก  
จำนวน 4 โรงเรียนๆ ละ 8,000 บาท 
-โรงเรียนขยายโอกาสในพ้ืนที่อำเภอละแม  
จำนวน 4 โรงเรียนๆ ละ 8,000 บาท 
-โรงเรียนขยายโอกาสในพ้ืนที่อำเภอพะโต๊ะ  
จำนวน 5 โรงเรียนๆ ละ 8,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

48,000 
 

72,000 
 

32,000 
 

32,000 
 

40,000 

  
 
 
 
 
 
 

48,000 
 

72,000 
 

32,000 
 

32,000 
 

40,000 

 

รวม 224,000  224,000  
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดหมู่ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 การประเมินสถานศึกษาตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
- ค่าเกียรติบัตร 

 
 

2,500 
790 

 
 
 
 

 
 

2,500 
 

 
 
 

790 
รวม 3,290  2,500 790 

กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือเข้ารับการ
ประกวดและรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2564 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  
- ค่าเกียรติบัตร 

 
 
 

2,500 
790 

 
 
 
 
 

 
 
 

2,500 

 
 
 
 

790 
รวม 3,290  2,625 790 

กิจกรรมที่  5 ติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนิน
โครงการทุกกิจกรรม  
- จัดทำเอกสารสรุปรูปเล่ม 

 
 

1,000 

  
 

1,000 

 

รวม 1,000  1,000  
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามทีท่ำให้วิถีชีวิต  เปลี่ยนแปลงไปในสังคมปัจจุบันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้ เข้ารับการอบรมพัฒนาพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่            
พึงประสงค์  
3. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 119 โรง เป็นสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างยั่งยืน 

 
1. ทดสอบ 
    - ก่อนอบรม 
    - หลังอบรม 
2. การสังเกตการณ์การ
ผู้เข้าอบรม และการมี
ส่วนร่วมในการอบรม 

 
1. แบบประเมินโครงการ 
2. แบบทดสอบ  
    - ก่อนอบรม 
    - หลังอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 

49 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต และค่าย
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด มีความเข้าใจ รู้ทันภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ พัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้รู้จักควบคุมตนเอง             
มีความฉลาดทางอารมณ์ และมีเป้าหมายในชีวิตไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาอุปสรรค 
2. นักเรียนทุกคนที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ มีการปรับ
พฤติกรรมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และอยู่ในสังคมได้อย่า            
งมคีวามสุข 
4. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน ทีมีประสิทธิภาพ ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขอย่างยั่งยืน และผู้เรียนมีสุขภาพกายใจที่ร่าเริง 
แจ่มใส สมวัย 

 
1. ทดสอบ 
    - ก่อนอบรม 
    - หลังอบรม 
2. การสังเกตการณ์การ             
ผู้เข้าอบรม และการมี 
ส่วนร่วมในการอบรม 

 
1. แบบประเมินโครงการ 
2. แบบทดสอบ  
    - ก่อนอบรม 
    - หลังอบรม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติมีและมีความสุข รู้วิธีการป้องกัน  ยา
เสพติด สามารถเอาตัวรอดจากความเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในทุกรูปแบบและภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ 
  2. นักเรียนทุกคนในสังกัดมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 3. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุขอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  

 

ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุ่มรับผิดชอบ 
1 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)             

ปีการศึกษา 2564 
240,250 นิเทศติดตามฯ 

    
    
    
    
    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 240,250  
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โครงการ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   การพัฒนาการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณ์ฤทัย  แสงนิล 
ระยะเวลา             มกราคม – กันยายน 2565    
 
๑. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ือวัดความรู้และความคิด
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รวมทั้งนักเรียนเทียบเท่าในแต่ละระดับชั้นประเมินตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือนำผลการ
ทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ และเพ่ือนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน โดยสถานศึกษาดำเนินการสำรวจ
และสอบถามความสมัครใจในการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ผู้เรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ของสถานศึกษาในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ตามความสมัครใจ โดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของ
นักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ตามคู่มือการจัดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แต่ละปีการศึกษา
อย่างเคร่งครัด และดำเนินการจัดสอบด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ลุล่วงไปด้วยดี ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างวันที่๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียน
ที่ร่วมสอบ จำนวน ๕๑ โรง จำแนกเป็นโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔๖ โรงเรียน 
และนอกสังกัดจำนวน ๕ โรงเรียน มีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมสอบทั้งสิ้น ๑,๐๐๙ คน จำแนกเป็นนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๖๑๕ คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๙๔ คน (ข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ ณ 
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เพ่ือให้การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ตามนโยบาย
และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศกึษา ๒๕๖๔ ขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และ
ยุติธรรม ตามนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๒.๒ เพ่ือนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 

๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ทุกโรงเรียน เข้าร่วมรับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256๔  

๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทุกคน เข้าร่วมการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256๔  

เชิงคุณภาพ 
   1. การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของศูนย์สอบ/สนามสอบ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส และยุติธรรม บรรลุตามโครงสร้างการบริหารการทดสอบO-NET ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงก ว่า
ระดับประเทศร้อยละ 3 ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ ม.ค. ๒๕๖๕ 

น.ส.วรรณ์ฤทัย แสงนิล
และคณะ 

๒ การรักษาแบบทดสอบ วัสดุอุปกรณ์การสอบ จัดเตรียม
แบบทดสอบและกระดาษคำตอบเพื่อส่งสนามสอบและส่งคืน
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   

ม.ค. ก.พ. ๒๕๖๕ 

๓ บริหารจัดการ/ดำเนินการสอบ  ๑๒-๑๓ ก.พ. ๒๕๖๕ 
๔ การสรุปรายงาน/ประชาสัมพันธ์ เม.ย.-ก.ย. ๒๕๖๕ 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 

 ระยะเวลา    มกราคม – กันยายน 2565 

 สถานที ่      โรงเรียนกลุ่มเป้า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
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6. รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

    งบ สพฐ. จำนวน ๒๔๐,๒๕๐ บาท  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาส 
1/256๕ 

ไตรมาส
2/256๕ 

ไตรมาส
3/256๕ 

ไตรมาส 
4/256๕ 

๑. ประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ 
(๓๓,๒๐0 บาท) 
๑.๑ ค่าใช้จ่ายสำหรับกรรมการระดับศูนย์สอบ (๑๗,๒๐๐) 
- ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่มกรรมการศูนย์สอบจำนวน   

3๕ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ 50  บาท 
- ค่าอาหารกลางวันกรรมการศูนย์สอบจำนวน 3๕   

  คนๆ ๑ มื้อๆ ละ ๑๕๐ บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการศูนย์สอบจำนวน 3๔ คนๆละ  

  ๓๐๐ บาท 
๑.๒ ค่าใช้จ่ายสำหรับกรรมการระดับสนามสอบ (๑๑,๐๐0) 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่มกรรมการสนามสอบ ๒๒ คนๆ ละ 
๑ มื้อๆ ละ 50 บาท 

  (ประธานสนามสอบ และกรรมการกลาง)  
 - ค่าอาหารกลางวันกรรมการศูนย์สอบจำนวน ๒๒   

  คนๆ ๑ มื้อๆ ละ ๑๕๐ บาท   
 - ค่าตอบแทนกรรมการศูนย์สอบจำนวน ๒๒ คนๆละ  

  ๓๐๐ บาท (ประธานสนามสอบ และกรรมการกลาง) 
๑.๓ ค่าวัสดุอุปกรณ์และจัดซื้อจัดจ้าง (๕,000 บาท) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑,๗๕๐ 
 

๕,๒๕๐ 
 

๑๐,๒๐๐ 
 
 
 

๑,๑๐๐ 
 

๓,๓๐๐ 
 

๖,๖๐๐ 
๕,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๓๓,๒๐0 

๒. การรักษาแบบทดสอบ วัสดุอุปกรณ์การสอบ จัดเตรียม
แบบทดสอบและกระดาษคำตอบเพื่อส่งสนามสอบและ
ส่งคืนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
 (๒5,4๐๐บาท) 
๒.๑ ค่าตอบแทนคณะทำงานรักษาแบบทดสอบเสาร์-อาทิตย์   
      (๑๒-๑๓ ก.พ. ๒๕๖๕) ๒ วันๆ ละ ๕๐๐ บาท ๒ คน 
 

๒.๒ ค่าตอบแทนคณะทำงานจัดเตรียมแบบทดสอบ          
     วันราชการ ๕ วันๆ ละ ๓๐๐ บาท จำนวน ๑๕ คน ๆละ   
     ๓๐๐ บาท/วัน 
 

๒.๓ ค่าขนส่งกล่องแบบทดสอบ 3 คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

 
๒๒,๕๐๐ 

 
๙๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒5,4๐๐ 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาส 
1/256๕ 

ไตรมาส
2/256๕ 

ไตรมาส
3/256๕ 

ไตรมาส 
4/256๕ 

๓. ค่าบริหารจัดการ/ดำเนนิการสอบวันที่ 1๒-๑๓ ก.พ. 
๒๕๖๕ (๑๖๓,๙๐๐ บาท) 

     

๓.๑ ค่าใช้จ่ายกรรมการระดับศูนย์สอบ (๕๐,๙๐0) 
- ค่าตอบแทนประธานศูนย์สอบดำเนินการสอบ จำนวน ๒ 
ระดับๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท 

  

10,000 

   

- ค่าตอบแทนผู้ประสานงานการจัดสอบดำเนินการสอบ   
  จำนวน ๒ ระดับๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท 

 4,000    

- ค่าตอบแทนคณะตรวจสนามสอบในวันที่ (๑๑ ก.พ.  
  ๒๕๖๕) จำนวน ๑๔ คน จำนวน ๑ วันๆ ละ ๓๐๐ บาท 

 4,200    

- ค่าตอบแทนคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบ (๑๒ ก.พ.  
  ๒๕๖๕) จำนวน ๑๔ คน จำนวน ๑ วันๆละ ๔๕๐ บาท 

 6,300    

- ค่าตอบแทนพนักงานขับรถประธานศูนย์สอบและคณะ 
  ตรวจและเยี่ยมสนามสอบ (วันที่ ๑๑–1๒ ก.พ. ๒๕๖๕ 
จำนวน 3 คนๆ ละ ๒ วันๆ ๓๐๐ บาท  

  

1,800 

   

- ค่าตอบแทนคณะทำงานประจำศูนย์สอบ จำนวน ๗ คน 
  วันที่ ๑๒-๑๓ มี.ค. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ วันๆ ละ 450 บาท 

 6,300    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงาน ๗ คนๆ ๔ มื้อๆ  
ละ ๕๐ บาท  

 4,200    

- ค่าอาหารกลางวันคณะทำงาน ๗ คนๆละ ๒ มื้อๆ  ละ         
๑๕๐ บาท 

 2,100    

- ค่าตอบแทนการใช้สถานที่ (โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ)   
จำนวน ๑๒ สนามสอบๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท 

 12,000    

๓.๒ ค่าใช้จ่ายการดำเนินการสอบระดับประถมศึกษา  
วันที่ 1๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (๙๕,๘๐๐) 

     

- ค่าตอบแทนตัวแทนศูนย์สอบรับ-ส่งแบบทดสอบ   
จำนวน 18 คนๆ ละ 450 บาท ต่อ ๑ วัน  

 8,100    

- ค่าตอบแทนประธานสนามสอบ จำนวน 9 คนๆ ละ   
  ๕๕๐ บาท ๑ วัน 

 4,950    

- ค่าตอบแทนผู้ประสานงานสนามสอบ จำนวน 9 คนๆ   
   ละ ๔๕๐ บาท  

 4,050    

- ค่าตอบแทนกรรมการกลาง จำนวน ๑๘ คนๆ ละ  
   ๔๕๐ บาท ๑ วัน  

 8,100    

- ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ จำนวน ๙๔ คนๆ  
  ละ ๔๕๐ บาท ๑ วัน  

 42,300    
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาส 
1/256๕ 

ไตรมาส
2/256๕ 

ไตรมาส
3/256๕ 

ไตรมาส 
4/256๕ 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จำนวน  
9 คนๆ ละ ๔๕๐ บาท ๑ วัน 

 4,050    

- ค่าตอบแทนนักการ จำนวน 9 คนๆ ละ ๒๕๐ บาท ๑ วัน  2,250    
- ค่าตอบแทนพนักงานขับรถขนส่งนักเรียน จำนวน  
   ๕๕ คนๆ ละ ๔๐๐ บาท ๑ วัน  

 22,000    

๓.๓ ค่าใช้จ่ายการดำเนินการสอบระดับประมัธยมศึกษา  
วันที่ 1๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  (๑๗,๒๐0 บาท) 

     

- ค่าตอบแทนตัวแทนศูนย์สอบรับ-ส่งแบบทดสอบ   
 จำนวน 1๐ คนๆ ละ 450 บาท ๑ วัน  

 4,500    

- ค่าตอบแทนหัวหน้าสนามสอบ จำนวน ๕ คนๆ  
  ละ ๕๕๐ บาท ๑ วัน 

 2,750    

 - ค่าตอบแทนผู้ประสานงานสนามสอบ จำนวน ๑ คนๆ  
ละ ๔๕๐ บาท  

 450    

- ค่าตอบแทนกรรมการกลาง จำนวน ๖ คนๆ ละ  
๔๕๐ บาท ๑ วัน  

 2,700    

- ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ จำนวน ๑๒ คนๆ  
ละ ๔๕๐ บาท ๑ วัน  

 5,400    

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ๒ คน ๆ           
 ละ ๔๕๐ บาท 

 900    

- ค่าตอบแทนนักการ ๒ คนๆ ละ ๒๕๐ บาท ๑ วัน   500    
๔. การสรุปรายงาน/ประชาสัมพันธ์ (๑๗,๗๕๐ บาท)      
- ค่าตอบแทนคณะทำงาน จำนวน 1๕ คนๆ ละ  

๓๐๐ บาท ๒ วัน  
  9,000   

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่มคณะทำงาน จำนวน 1๕ คนๆ 
ละ ๒ มื้อๆ ละ  ๕๐ บาท 

  1,500   

- ค่าอาหารกลางวันคณะทำงาน จำนวน 1๕ คนๆ  
ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๕๐ บาท 

  2,250   

- ค่าวัสดุอุปกรณ์และจัดซื้อจัดจ้าง   5,000   
รวม - ๒๒๒,๕๐๐ ๑๗,๗๕๐ -   ๒๔๐,๒๕๐ 
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7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ   

ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เข้าร่วมรับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศกึษา 256๔  

ตรวจสอบ 

 

แบบตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

เชิงคุณภาพ   
1) ร้อยละ 80 ของผู้ที่เก่ียวข้องมีความพึงพอใจ ใน
การดำเนินการจัดสอบของศูนย์สอบฯ ระดับมากขึ้นไป 

ประเมินระดับคุณภาพ           
ความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
ร้อยละ 3 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ตรวจสอบ รายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 256๔ 

3) ร้อยละ 80 ของการดำเนินการจัดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของศูนย์สอบ/
สนามสอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความ
โปร่งใส และยุติธรรม บรรลุตามโครงสร้างการบริหาร
การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

บันทึกการปฏิบัติงาน 

การดำเนินการทดสอบ
ระดับสนามสอบ 

๑. แบบรายงานผล 
การปฏิบัติงานดำเนินการ
ทดสอบระดับสนามสอบ  
(O-NET ๕)  
๒.แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของตัวแทนศูนย์สอบ 
ประจำสนามสอบ (O-NET ๗) 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. สถานศึกษาในสังกัด และหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียนให้สอดคล้องกับแนวทางการวัดผลและประเมินของข้อสอบ              
O-NET 

๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีสารสนเทศสำหรับให้สถานศึกษาในสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานำไปใช้ในการวางแผนและกำหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งใน
ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

๓. ครูผู้สอนได้ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคลคล เพ่ือนำไปปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนในระดับชั้นเรียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุ่มรับผิดชอบ 
1 ส่งเสริมสนับสนุนการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล

พระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 
44,200 ส่งเสริมการจัด

การศึกษา 
2 ออกติดตามเก็บข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา 
21,020 บริหารงานบุคคล 

3 อบรมพัฒนาศกัยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบองค์กรเครือข่าย 65,140 อำนวยการ 
4 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านออกเขียนได้ตามหลักสูตรที่มี

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8c) สำหรับครูผู้สอนรายวิชา
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

99,500 นิเทศติดตามฯ 

5 พัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ 

426,450 พัฒนาครูฯ 

6 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา               
(โรงเรียนสุจริต) (งบ สพฐ.) 

269,790 นิเทศติดตามฯ 

7 การดำเนินงานตามโครงการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของ สพฐ. (งบ สพฐ.) 

195,000 นิเทศติดตามฯ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,121,100  
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โครงการ          ส่งเสริมสนับสนุนการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน   
   ประจำปีการศึกษา 2565 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางอุไร นบนุ่น,นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์และคณะ) 
ระยะเวลา                กรกฎาคม – กันยายน 2565  
  

1. หลักการและเหตุผล 
 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ตามพระ
ราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความ
มานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลดี รวมทั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาดี  จนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม 
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานนี้  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน แบ่งเป็น 
3 ระดับ ได้แก่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 

 เพ่ือเป็นการสนองนโยบาย ให้การดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ประจำปีการศึกษา  2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพนักเรียน คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของครูและคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถสร้าง  ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ระดับท้องถิ่นและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบและผลักดันการจัดการศึกษา  ของสถานศึกษาเข้มแข็งยั่งยืนภายใต้
ระบบการบริหารและจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

2.2 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี และสถานศึกษาที่บริหารจัด
การศึกษาดจีนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม  
3. เป้าหมาย  

    เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  

มัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร  เขต  2 จำนวน 9 คน 

2. สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ ่ ระดับมัธยมศึกษาสังกัดปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาสังกัดเอกชน  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร  เขต  2 จำนวน 12 โรงเรียน 

 เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

        2. นักเรยีน บุคลากรผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 90 เกิดความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา 
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
 
 

4 
5 

ประชาสัมพันธ์ 
ขออนุมัติโครงการ 
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโรงเรียนในการคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ประจำปีการศึกษา 2565    
 คณะกรรมการประเมินฯ   
สรุปรายงานผล     

สิงหาคม 2565 
สิงหาคม 2565 
สิงหาคม 2565 
 
 
กันยายน 2565 
กันยายน 2565 

นางอุไร นบนุ่น,            
นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์
และคณะ 
 
 
 

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
    ระยะเวลา สิงหาคม  - กันยายน 2565  

สถานที่ โรงเรียนที่ส่งเข้ารับการประเมิน 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
        จำนวน  44,200  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดหมู่ 
 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโรงเรียนในการคัดเลือก
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 
2565   

 
 

20,000 

   
 

20,000 
2.ประชุมคณะกรรมการประเมินฯและคณะกรรมการ
อำนวยการก่อนและหลังประเมินฯ 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน 30 x บาท x 4 ครั้ง 
-ค่าอาหารกลางวัน 20 คน 120 x บาท x 2 ครั้ง 

 
 

 2,400 
4,800 

  
 

2,400 
4,800 

 

3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินฯ 
-ประเภทนักเรียน 2 วันx5 คนx500 บาท 
-ประเภทสถานศึกษา 4 วันx5 คนx500 บาท 
-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

 
 5,000 
10,000 

      2,000 

 
5,000 

    10,000 
 

 
 
 

2,000 

 

รวม 44,200 15,000 9,200 20,000 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความ
พร้อมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ   
2. ร้อยละของนักเรียน บุคลากรผู้ปกครองได้รับการ
พัฒนาในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ   

1.คณะกรรมการออกประเมิน 
2.สังเกต 
3.สอบถาม 
4.การติดตามประเมินผลตาม
คู่มือเกณฑ์การประเมิน 

1.แบบประเมิน
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน 
2.แบบติดตามประเมินผล 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. สถานศึกษาได้ตระหนักถึงการพัฒนา การจัดการเรียนการสอน และการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และยั่งยืน 
      2.  สถานศึกษามีความตื่นตัวในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สถานศึกษาอ่ืน ในการพัฒนาการบริหารการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น  
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โครงการ      ออกติดตามเก็บข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา  

ยุทธศาสตร์ชาติ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  การพัฒนาการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  นางเมธินันท์ นิลประเสริฐ และ นางสาวสิริยุพา  ภูริรักษ์   
ระยะเวลา   แบ่งเป็น 2 ระยะ 
  - ระยะที่ 1 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มนีาคม 2565 
  - ระยะที่ 2 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 30 กนัยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จประการหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา เพราะเป็น
ผู้นำในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการบริหารงานตามภารกิจ ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการศึกษาและอบรมเพ่ือให้มี
ความรู้ มีศาสตร์ มีหลักการ มีทฤษฎี มีการวิจัยค้นคว้า จนรู้ชัดและรู้จริง และมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
สังคมไทยอยากเห็นผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นมืออาชีพ มีความรู้และประสบการณ์สมกับเป็นผู้บริหาร ต้องเป็นผู้นำ
ทางวิชาการ  

 

 ในการบริหารองค์กรนั้น ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหาร 
การศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการศึกษาต้องการให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็น “ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ” ที่มี
ความรู้และประสบการณ์สมกับที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา กล่าวคือ 
มีความสามารถที่จะประสานการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการ
ระดมความสามารถและทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน  จัดให้มี
กระบวนการประกันคุณภาพเพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้าน เพ่ือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป 
 

 ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงได้จัดทำ “โครงการออกติดตามเก็บข้อมูลประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา” เพ่ือออกติดตามเก็บข้อมู ล
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือ ผู้
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 119 โรงเรียน  โดยมีองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้ 1) การ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 2) การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหาร 
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สถานศึกษาในสังกัด เกิดความตระหนักรู้ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง 4 
ด้าน (ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป) สามารถบริหารจัดการ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดคุณภาพการศึกษา และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความสามารถ
และสมรรถนะที่เหมาะสมตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21  

 

 ทั้งนี้  ภายหลังการออกติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
สายงานบริหารสถานศึกษา เรียบร้อยแล้ว จะนำผลการพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการ
พิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1) การเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และค่าตอบแทนอ่ืนๆ 2) การ
พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 3) การให้รางวัลจูงใจ และ 4) การบริหารงานบุคคล
เรื่องอ่ืนๆ   

 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือออกติดตามเก็บข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา 
 2.2 เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป   
 2.3 ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้
อย่างเหมาะสม 
 2.4 เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ มีความมั่นคงในการ
ดำเนินชีวิต และมีขวัญกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

3. เป้าหมาย  
      3.1 เชิงปริมาณ  

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 119 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
   1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับออกตรวจเยี่ยม เก็บ
ข้อมูลได้ถูกต้องตรงกับสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนและพ้ืนที่ และได้รับคำปรึกษา ชี้แนะเพ่ือพัฒนาในด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

  2) ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มีความรู้ ความสามารถ  
สามารถปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   3) ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถปฏิบัติตน  ในการรักษา
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. นำเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. ประชุมวางแผนเตรียมการและประสานงาน

ผู้เกีย่วข้อง  
ระยะที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2565 
ระยะที่ 2 สิงหาคม 2565 

คณะกรรมการฯ/ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3. ออกเก็บข้อมูลประกอบการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา  

ระยะที่ 1 
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 
2565 
ระยะที่ 2 
สิงหาคม - กันยายน 2565 

คณะกรรมการฯ/ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4. ประเมิน/สรุปผลการเก็บข้อมูล 
และนำเสนอ ผอ.สพป.ชพ.2 พิจารณา 

ระยะที่ 1 มีนาคม 2565 
ระยะที่ 2 กันยายน 2565 

คณะกรรมการฯ/ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
      ระยะเวลา : แบ่งเป็น 2 ระยะ 
  - ระยะที่ 1 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มนีาคม 2565 
           คณะกรรมการออกเก็บข้อมูล  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 
  - ระยะที่ 2 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 30 กนัยายน 2565 
           คณะกรรมการออกเก็บข้อมูล  ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 
        สถานที่ : สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จำนวน 119 โรงเรียน 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
        จำนวน  21,020  บาท  ถัวจ่ายทุกรายการ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดหมู่ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 1. ออกติดตามเก็บข้อมูลในสถานศึกษา 119 โรงเรียน 
 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
    - รอบการประเมินระยะที่ 1  = 10,000 บาท 
    - รอบการประเมินระยะที่ 2  = 10,000 บาท 

 
20,000 

  
20,000 

 

2. ประชุมคณะกรรมการฯ 2 ครั้ง 
  1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 17 คนๆ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท 

 
1,020 

 
 

 
1,020 

 

รวม 21,020  20,000  
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีความรู้  ความสามารถ  
สามารถปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารงานทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และสามารถปฏิบัติตนในการรักษาวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สัมภาษณ์/สอบถามข้อมูล 
/ตรวจสอบเอกสารโครงการ/
กิจกรรม/รางวัล 
ประกาศนียบัตรอันเป็นที่
ประจักษ์ 
 

แบบเก็บข้อมูล 
*อิงตามเกณฑ์การ
ประเมินของ ก.ค.ศ. 

การบริหารจัดสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดคุณภาพ
การศึกษา และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มี
สมรรถนะที่เหมาะสมตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

สัมภาษณ์/สอบถามข้อมูล/
ตรวจสอบเอกสารโครงการ/
กิจกรรม/รางวัล 
ประกาศนียบัตรอันเป็นที่
ประจักษ์ 

แบบเก็บข้อมูล 
*อิงตามเกณฑ์การ
ประเมินของ ก.ค.ศ. 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความสามารถ สามารถปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 
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โครงการ           อบรมพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบองค์กรเครือข่าย 
ยุทธศาสตร์ชาติ 3    ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี กลุ่มอำนวยการ 
ระยะเวลา              กุมภาพันธ์  –  กันยายน 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ถือเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่สำคัญต่อการปฏิบัติภารกิจ  ด้าน
บริหารจัดการงานในทุกภาคส่วน เนื่องจากบุคคลในสังคมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องมีความประสงค์ ในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวของการปฏิบัติงานในองค์กร และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างองค์กรและสังคม ทั้งใน
ระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศ ซึ่งการปฏิบัติงานด้านการประสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ยังไม่ครอบคลุมในทุกภารกิจงาน เนื่องจากปริมาณความเคลื่อนไหวในภารกิจ การปฏิบัติงานของ
กลุ่ม/หน่วย และสถานศึกษาในสังกัดมีจำนวนมาก และความคาดหวังในการเผยแพร่ข่าวสาร ต้องการความเป็นปัจจุบันและมี
ความรวดเร็ว ครอบคลุมทุกรูปแบบของช่องทางการสื่อสาร ในขณะที่จำนวนผู้ปฏิบัติงานมีน้อย   เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาในด้าน
นี้ จึงเห็นสมควรจัดให้มีการสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ภายในองค์กรทั้งในกลุ่ม/หน่วย และสถานศึกษาในสังกัด 
เพ่ือร่วมมือกันในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กร ออกสู่สังคมได้รวดเร็ว ครบถ้วนทุกภารกิจงาน 
ซึ่งเป็นการนำเสนอผลลัพธ์การปฏิบัติงานออกมาเป็นภาพหลักฐาน ที่สามารถสืบค้น และสร้างชื่อเสียงของหน่วยงาน
ให้เป็นที่รู้จักของสังคมต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์

  2.1 เพ่ือสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัด ให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการสื่อสาร  ข้อมูล
ข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.2 เพ่ือให้บุคลกรในสังกัด ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวทาง
การศึกษาอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

  2.3 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กร ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการด้านโดยผ่าน 
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย มีความน่าสนใจ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 

  2.4 เพ่ือสร้างเสริมประสิทธิภาพด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรซึ่งเป็นเครือข่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน สามารถดำเนินงานได้ครอบคลุมทุกภารกิจงาน  
3. เป้าหมาย  

    เชิงปริมาณ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ครอบคลุม  

ทุกภารกิจงาน ผ่านความร่วมมือในการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่าย 
        2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีบุคลากรซึ่งเป็นภาคีเครือข่าย ครอบคลุมสถานศึกษา 
119 โรงเรียน ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานมี
ผลงานเชิงประจักษ์ท่ีมีคุณภาพ สามารถสรา้งจำนวนชิ้นงานการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนทุกภารกิจงาน 
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         1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการปรับปรุง
พัฒนางาน ในลักษณะของการระดมความคิดเห็นเพ่ือสร้างประสิทธิภาพของงานให้เป็นที่ประจักษ์ของสังคม       

     2. การนำเสนองานด้านการประชาสัมพันธ์มีความหลากหลาย ครอบคลุมภารกิจทั้งในบริบทสำนักงาน  
และสถานศึกษาในสังกัด 
  3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีผลงานนำเสนอด้านการประชาสัมพันธ์  
ได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ิมประสิทธิภาพการรับรู้ของผู้รับสื่อ และเป็นที่รู้จักของชุมชน และสังคมเพ่ิมขึ้น 
4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา 
1 แต่งตั้งคณะทำงาน กุมภาพันธ์ 2565 
2 ประชุมวางแผนขั้นตอนการดำเนินโครงการ จัดทำหลักสูตรและเครื่องมือในการ

ปฏิบัติงาน 
กุมภาพันธ์ 2565 

3. สำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา และกำหนดรูปแบบการดำเนินโครงการ กุมภาพันธ์ 2565 
4 ประสานงานวิทยากรเพ่ือให้ความรู้ตามหลักสูตรการพัฒนา มีนาคม 2565 
5 ดำเนินการพัฒนาให้ความรู้และระดมพลังในการพัฒนางาน เมษายน 2565 
6 ติดตามและประเมินผล กรกฎาคม 2565 
7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ กันยายน 2565 

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
    ระยะเวลา 4 – 5 เมษายน 2565 

        สถานที่ ห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
        จำนวน   65,140   บาท      ถัวจ่ายทุกรายการ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  งบประมาณ      งบประมาณจำแนกตามหมวดหมู่ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
องค์กรเครือข่าย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 กำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 
130 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 65 คน 

 
  

 
  

   
  

1. ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนและจัดทำหลักสูตร 
    การพัฒนา จำนวน 20 คน 1 วัน 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท 
   - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 120 บาท 

 
         
   1,200 
    2,400 

 
 

 
 

1,200 
2,400 

 
 

2. อบรมพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
    จำนวน 130คน แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 65คน 
    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 รุ่น รุ่นละ 65 คน  
     จำนวน 4 มื้อ มื้อละ 30 บาท x 65 คน 
 - ค่าอาหารกลางวัน 2 รุ่น รุ่นละ 65 คน 
    จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 120 บาท x 65 คน     

 
 
 
   
7,800 
 
 15,600 

 
 
 

 
 

 
 

7,800 
 

15,600 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  งบประมาณ      งบประมาณจำแนกตามหมวดหมู่ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3. วิทยากรและคณะทำงานดำเนินการ จำนวน 14 คน    
    ปฏิบัติงาน จำนวน 2 วัน 
    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน 
    -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 วัน  วันละ 14 คน  
     จำนวน 4 มือ้ มื้อละ 30 บาท x 14 คน 
    -ค่าอาหารกลางวัน 2 วัน วันละ 14 คน 
     จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 120 บาท x 14 คน 

 
 
 
 
     1,680 
 
     3,360   

  
 

 
 
1,680 
 
3,360 

 

4. ค่าตอบแทนวิทยากร วันละ 6 ชั่วโมง 2 วัน 2 คน 
    -ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท 12 ชั่วโมง 
     จำนวน 2 คน (600x12x2)   

 
14,400 

 
14,400 

  

5. ค่าพาหนะวิทยากร คนละ 5,000 บาท 2 คน 10,000  10,000  
6. ค่าที่พักวิทยากร 2 ห้อง ห้องละ 1,200 บาท 2 คืน   4,800    4,800  
7. ค่าเอกสารการอบรม 130 ชุด ชุดละ 30 บาท   3,900     3,900 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  65,140 14,400 46,840 3,900 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาจากสำนักงาน และโรงเรียน 
ในสังกัด จำนวน 130 คน เข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวน 

บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

แบบบัญชีลงเวลา 

ผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนา สามารถเรียนรู้และซักถามข้อความรู้
ตลอดจนทำกิจกรรมในการฝึกปฏิบัติ ได้ครบถ้วนตลอดกิจกรรม 

-สังเกตการณ์ 
-การตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา ได้รับความรู้และทักษะในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ในภารงานที่เกี่ยวข้อง 
และมีการสร้างกลุ่มเครือข่ายในการปรับปรุงพัฒนางาน และเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพด้าน
งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
 2. เสริมสร้างการพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพครอบคลุม รวดเร็ว ทันสมัย 
กระตุ้นความสนใจของคนในสังคมและชุมชน 
 3. เสริมสร้างความรักสามัคคีในการกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน มีการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันประสบการณ์ และเทคนิคการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ขององค์กร 
 4. สามารถประชาสัมพันธ์องค์กร หน่วยงาน ให้เป็นที่รู้จักของคนในสังคมได้ในแง่มุมที่หลากหลาย 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี) 
         นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
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ผู้อำนวยการสำกงานเขตพ้ืนที่การศึกษ67าประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

โครงการ   พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านออกเขียนได้ตามหลักสูตรที่มีทักษะการเรียนรู้ 
              ในศตวรรษท่ี21(3R8c) สำหรับครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ 3    ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ          โครงการใหม่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นายพิสิฐ แก้วมาก  
ระยะเวลา                  กุมภาพันธ์  –  กันยายน 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่
ศตวรรษที่ 21 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัด
ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง “ทิศทาง การขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มอบนโยบาย  และแนวทางการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการ
มอบอำนาจ การกระจายอำนาจ สร้างความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย การทำงาน โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึด โรงเรียนและนักเรียนเป็นฐานในการพัฒนา (School 
Based Management : SBM) ซึ่งจะต้องประสานงาน อย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารสถานศึกษาในการทำความเข้าใจใน
เนื้อหาหลักสูตรการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นผู้เรียน และ
ห้องเรียนเป็นสำคัญ (Room Based Management : RBM) และให้ครูจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง และจุดเน้นในการจัดการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการจัดการศึกษา ระดับประถมศึกษา “อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น” สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ เห็นความสำคัญจึงได้จัดโครงการ การพัฒนา การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
2. วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือให้ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาการอ่านออก เขยีนได้ของนักเรยีน  
2. เพ่ือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม แก้ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ 

 3. เป้าหมาย  
         เชิงปริมาณ 

     ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 จำนวน 119 โรงเรียน 
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เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาชุมพร        

เขต 2 ได้รับการพัฒนาให้อ่านออก เขียนได้ทุกคนและได้รับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน   
ศตวรรษท่ี 21 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาชุมพร เขต 2          
ฝึกพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ “คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง”  
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 ผลผลิต(Output) 
     ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จำนวน 119 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสื่อ/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
การอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น 
 ผลลัพธ์(Outcome) 
     ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จำนวน 119 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสื่อ/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
การอ่านออก เขียนได้คิดเลขเป็นที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการในบริบทของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 3Rs 8Cs 
 5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPls) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 

ครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จำนวน 119 
โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสื่อ/นวัตกรรม 

 

ประเมินการใช้สื่อนวัตกรรม 

 

แบบประเมินการใช้สื่ อ
นวัตกรรม 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ทุกของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้รับ
การพัฒนาให้อ่านออก เขียนได้ทุกคนและไดรับการ
พัฒนาใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 

 

ประเมินการประเมินทักษะ
การอ่าน การเขียน 

 

แบบประเมินทักษะ      
การอ่าน การเขียน 

 6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีเครือข่ายที่เข้มแข็งและยั่งยืน ในการแก้ปัญหา

การอ่านอออก เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
2. นักเรียนได้พัฒนาทักษะเต็มตามศักยภาพของตนเอง ต่อยอดสู่การนำไปใช้ ทั้งการสอบและการศึ กษาใน

ระดับท่ีสูงขึ้นและไดร้ับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 ครูผู้สอน และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
     จำนวน  99,500บาท ถัวจ่ายทุกรายการ 

      

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาศที่ 
1/2564 

ไตรมาศที่
2/2564 

ไตรมาศที่
3/2564 

ไตรมาศที่
4/2564 

รวม 

กิจกรรมที่ 1  
- จัดทำคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 
130 เล่ม x 50 บาท  
- ค่าวัสดุอุปกรณ ์

รวม 

  
 

6,500 
5,000 

   
 

6,500 
5,000 

11,500 
กิจกรรมที่  2 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน
ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 
130 คนพร้อมคณะทำงาน 10 คน จำนวน 2 
วัน 
- ค่าอาหารว่าง 140 คน x 4 มื้อ x 30 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 140คนx 2มื้อx 120 
บาท 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 600บาท x 12 ชม. 
- ค่าท่ีพักวิทยากรจำนวน 2 คืนๆละ800บาท 
- ค่าพาหนะ 

รวม 

  
 
 
 

16,800 
33,600 

 
 

7,200 
1,600 
3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

16,800 
33,600 

 
 

7,200 
1,600 
3,000 

62,200 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามฯจำนวน 119 
โรงเรียน  
 - ค่าชดเชยน้ำมัน 
                                                รวม 

    
 

23,800 
 

 
 

23,800 
23,800 

กิจกรรมที่  4  สรุปรายงานผลการดำเนิน
โครงการ 
 - จัดทำเอกสารสรุปเล่มรายงาน 

รวม 

    
 

2,000 

 
 

2,000 
2,000 

รวม  73,700  25,800 99,500 
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โครงการ      พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน และ 
                 พัฒนาคุณภาพชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ 
ยุทธศาสตร์ชาติที ่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่   
ผู้รับผิดชอบ        กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  นางสวภา  ศิริ 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม  - กันยายน  2565   
..................................................................................……………………………………………………………..…………....…               
1. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดเป้ามายการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตซึ่ง
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว ที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า  อี กทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจะเป็นปัจจัย
เสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของ เสถียรภาพทาง
การเงินของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึน้ 
           ดังนั้น  จึงจำเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบโดยจำเป็นต้อง
มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์ สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว
ไทยซึ่งเป็นหน่วยที่ย่อยที่สุดเพ่ือให้สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี  เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่าง
เต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้องมีทักษะที่จำเป็นในโลกอนาคต สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี ทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 รวมทัง้อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกร  นักคิด  ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
และอ่ืน โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่จะต้องส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาการศึกษา พัฒนาผู้เรียน พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่เริ่มบรรจุเป็นครูผู้ช่วย 
จนถึงเกษียณอายุราชการ ในด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ และด้านอ่ืน ๆ ตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น  เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการ
พัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม  จริยธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพ
ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ            
2. วัตถุประสงค์ 

     1. เพ่ือให้ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรทางการศึกษา 
และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนระเบียบกฎหมาย  และแนวปฏิบัติที่เก่ียวขอ้ง 

2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติตน   
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  

 3. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รู้แนวทางและวิธีการพัฒนาวิชาชีพให้มี 
ความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ 
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3. เพ่ือประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์  
แก่ประเทศชาติ 

4. เพ่ือให้ผู้เกษียณอายุราชการ  ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ การบริการ 
สำหรับผู้เกษียณ 

5. ผู้เกษียณอายุราชการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต 
และเสริมสร้างความสัมพันธ์หลังเกษียณ 
3.  เป้าหมาย 
          เชิงปริมาณ  
          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
จำนวน  390  คน (ประกอบด้วยครูผู้ช่วย จำนวน 160 คน ข้าราชการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 120 คน 
บุคลากรใน สพป.ชุมพร เขต 2 จำนวน 65 คน  และผู้เกษียณอายุราชการ  จำนวน  45  คน 

     เชิงคุณภาพ 
           1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรทางการศึกษา  และระเบียบ
กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง รวมถึงเข้าใจบทบาทหน้าที่ การปฏิบัติตน ปฏิบัติงานในการเป็นครูที่ดี 
           2. ข้าราชการมีแนวทางและสามารถพัฒนาวิชาชีพ  เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนางาน  พัฒนาตนเอง  
ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับ 
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 

  3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา 
และคุณธรรม  จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 4. ข้าราชการครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต 
มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมหลังเกษียณ 
4. วิธีการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมวางแผนการอบรม 

- สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามกลุ่มเป้าหมาย 
- ประชุมคณะกรรมการสถานที่อบรม เตรียมการด้านสถานที่อบรม  
วิทยากร  อาหาร 
- หนังสือเชิญวิทยากร/ขอใช้สถานที่อบรม 
- หนังสือแจ้งผู้เข้ารับการอบรมพร้อมรายละเอียดและรายชื่อ 
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม  แบบสอบถาม   

 
กุมภาพันธ์  -
กันยายน  2565                      

กลุ่มพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

2 กิจกรรมดำเนินการอบรม 
- พิธีเปิด 
- ดำเนินการอบรม 
 1) วิทยากรให้ความรู้   
 2) ผู้เข้ารับการอบรมร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น 
 3) วิทยากรสรุปองค์ความรู้  ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม 
 4) ผู้เข้ารับการอบรม ประเมินผลวิทยากร/กระบวนการจัดอบรม 

    
กุมภาพันธ์- 
กันยายน  2565 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3 กิจกรรมสรุปรายงานผลการอบรม 

- สรุปรายชื่อผู้ผ่านการอบรม 
- สรุปแบบประเมินฯ 
- รายงานผลการอบรมฯ 

     

 

 

5.  งบประมาณ  งบประมาณ  426,450  บาท ถัวจ่ายทุกรายการของแต่ละกิจกรรม 

ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 

อบรมเชิงปฏิบัติการฯครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ฯ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 
80 คน รุ่นละ จำนวน 2 วัน 

    

 1.1ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 1 วัน     
 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน x 1 วัน 2 มื้อๆ ละ 30บาท 600  600  
 - อาหารกลางวัน 10 คน x 1 วัน 1 มื้อ ๆ ละ  120 บาท 

1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ  
1,200  1,200  

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงานและผู้เข้ารับการอบรม 
  จำนวน 2รุ่นๆ 2 วัน ๆละ 95 คน ๆละ 8 มื้อๆ ละ 30บาท 

 
22,800 

  
22,800 

 

 - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 95คน /1มื้อ/120บาท/4วัน  45,600  45,600  
 - ค่าตอบแทนวิทยากร ( 24 ชั่วโมง ๆ 1,200 บาท)  28,800 28,800   
 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000  5,000  
 - ค่าท่ีพักวิทยากร  จำนวน 2  คืนๆละ 1,200 บาท 2,400  2,400  
 -- ค่าจัดทำเกียรติบัตร จำนวน  160 ใบ ๆละ 15 บาท 2,400   2,400 
 - ค่าวัสดุและเอกสาร 5,000   5,000 
 รวม 113,800 28,800 77,600 7,400 
2 กิจกรรมที ่2     
 อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครูภาษาอังกฤษ      
 คณะดำเนินงานและคณะวิทยากร    

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน x 1 วัน 2 มื้อๆ ละ 30บาท 
 

600 
  

600 
 

 - อาหารกลางวัน 10 คน x 1 วัน 1 มื้อ ๆ ละ  120 บาท 1,200  1,200  
 - ค่าตอบแทนวิทยากร ( 6 ชั่วโมง ๆ 600 บาท)  3,600   
 -- ค่าเช่าชั่วโมงระบบ ZOOM  จำนวน  1  เดือน    2,900 
 รวม 8,300 3,600 1,800 2,900 
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ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3 กิจกรรมที่  3     
 3.1 พัฒนาสมรรถนะในการปฏบิัติงานเพ่ือการจัดการและขับเคลื่อน 

ขบวนการ PLC ของบุคลากรใน สพป.ชุมพร เขต 2  
    

 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน     
 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน x 1 วัน 2 มื้อๆ ละ30 บาท 600  600  
 - อาหารกลางวัน 10 คน x 1 วัน 1 มื้อ ๆ ละ  120 บาท 1,200  1,200  
 3.2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร     
 ทางการศึกษา จำนวน  1 วัน จำนวน  65  คน     
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2  มื้อ มื้อละ 30 บาท 3,900  3,900  
 - ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน 1  มื้อๆ ละ 120 บาท 7,800  7,800  
 - ค่าวิทยากร  จำนวน 6 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท  3,600 3,600   
 3.3 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลากรใน สพป.ชุมพร  

เขต 2  จำนวน 3 วัน 2  คืน  จำนวน  65  คน 
    

 - ค่าอาหารเช้า  จำนวน  1  มื้อๆ 100  บาท 6,500  6,500  
 - ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน 3  มื้อๆ ละ 200 บาท 39,000  39,000  
 - ค่าอาหารเย็น  จำนวน 2 มื้อๆ ละ 300 บาท 39,000  39,000  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6 มื้อๆ ละ 50 บาท                                                         19,500  19,500  
 - ค่าเช่าเหมารถปรับอากาศ 1 คัน 3 วันๆ ละ 15,000 บาท 45,000   45,000 
 - ค่าท่ีพัก จำนวน 33 ห้องๆ ละ 1,200 บาท 2 คืน  79,200   79,200 
 - ค่าของทีร่ะลึก       3,000   3,000 
 - ค่าวัสดุและจัดทำป้าย                   5,000   5,000 
 รวม 253,300 3,600 117,500 132,200 
4 กิจกรรมที่ 4 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเตรียมตัวและการปฏิบัติตัว
และปฏิบัติตนหลังเกษียณอายุราชการ 

    

 4.1 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน 
 - เครื่องดื่ม 20 คน x 1 วัน 2 มื้อๆ มื้อละ 30 บาท 

 
1,200 

 
 

 
1,200 

 

  - อาหารกลางวัน 20 คน x 1 วัน 1 มื้อ ๆ ละ  120 บาท 2,400  2,400  
 4.2 ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเตรียม

ตัวและปฏิบัติตนหลังเกษียณอายุราชการ 
    

 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เกษียณอายุราชการและคณะทำงาน  
จำนวน  1 วัน ผู้เกษียณ 45 คน คณะทำงานและวิทยากร 
จำนวน  15 คน 

    
 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน 2 มื้อๆ ละ 30 บาท 3,600  3,600  
 - ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน  1  มื้อ ๆละ 120 บาท 7,000  7,200  
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ที่ รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 - ค่าวิทยากร  จำนวน 6 ชั่วโมง ๆละ 1,200 บาท               7,200 7,200   
 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000  5,000  
 - ค่าท่ีพักวิทยากร  จำนวน 1 คืนๆ ละ 1,200  บาท 1,200  1,200  
 - ค่าจัดสถานที่  12,000   12,000 
 - ค่ากรอบเกียรติบัตร จำนวน 45 กรอบๆ ละ 250 บาท 11,250   11,250 
 -              รวม 51,050 7,200 20,600 23,250 
 รวมทั้งสิ้น 426,450 43,200 217,500 165,750 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เครื่องมือวัดประเมิน วิธีวัดประเมิน 
เชิงปริมาณ  
     ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในด้านการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังเกษียณอายุ
ราชการ 
เชิงคุณภาพ 
     ร้อยละ 100 ขา้ราชการบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มศักยภาพและนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปพัฒนางานในหน้าที่ 
และใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีคุณค่าและมีความสุข    

 
 

-สัมภาษณ์ 
-สังเกตการณ์ 
 
 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  ร่วมถึงพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี  21   
      2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษา มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา  และความสามารถใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
สอดคล้องกับความสามารถของแต่ละบุคคล 
      3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกษียณอายุราชการ ได้นำความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา ใช้ใน
การดำรงชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต 
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โครงการ           เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) 
   ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนปฏิรูปประเทศ    ด้านการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาววรรณ์ฤทัย  แสงนิล 
ระยะเวลา        มกราคม – กันยายน 2565 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand)”มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล)
อีกด้วย  

จากการที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ทำข้อตกลง
ความร่วมมือต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือประสานความร่วมมือใน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ถือเป็น
จุดเริ่มต้นของการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา”ระดับสถานศึกษา ซึ่งในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา“กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและยุทธศาสตร์ที่ 4เพ่ือพัฒนา
ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพ่ือพัฒนาผู้บริหารและครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และจิตสาธารณะ โดยดำเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ด้าน คือด้านการป้องกัน 
ด้านการปลูกฝัง และดา้นการสร้างเครือข่าย 
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เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงจัดทำโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

๒. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภายในโรงเรียนและให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้ 
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีความพร้อมและสามารถส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนและชุมชน

ผ่านกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการฯ อย่างมีคุณภาพ 
๓. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนค้นหาและจัดทำนวัตกรรมด้านการต่อต้านการทุจริต 

        ๔. เพ่ือเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรี ยนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่       
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 

๕. เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดับชั้นเรียนและการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆภายใต้โรงเรียนสุจริต 

3. เป้าหมาย 

๑. เชิงปริมาณ  
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภายในโรงเรียนได้ 
2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้บรรลุผลการ

เรียนรู้ 
 3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้รับ

การปลูกฝังให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

๒. เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
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๔. กิจกรรมและการดำเนินการ 
รายการ วัน/เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 

ขัน้เตรียมความพร้อม 
1. ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมดังนี้ 
- ศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน) 
- ศึกษาคู่มือการจัดทำกิจกรรมต่างๆภายในโครงการได้แก่ 
คู่มือกิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย 
ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง กิจกรรม
ถอดบทเรียน กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์สังคมไม่
ทนต่อการทุจริตและการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์
สุจริตของนักเรียน 

มกราคม 256๕ นางสาววรรณ์ฤทัย  แสงนิล 

๒.จัดทำหลักสูตรประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ
โรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
- แนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
- แนวทางการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ
โรงเรียนสุจริตได้แก่กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรม 
ป.ป.ช. สพฐ.น้อย ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน กิจกรรมสร้างสำนึก
พลเมือง กิจกรรมถอดบทเรียน กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้น
สร้างสรรค์สังคมไม่ทนต่อการทุจริตและการประเมิน
พฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน 

มกราคม 256๕ นางสาววรรณ์ฤทัย  แสงนิล 

๓. จัดทำเอกสารการประเมินผล 
- แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมชี้แจงการดำเนิน
โครงการโรงเรียนสุจริตปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
- แบบบนัทึกการนิเทศ ติดตามการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต 

มกราคม 256๕ นางสาววรรณ์ฤทัย  แสงนิล 
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ขั้นดำเนินการ  

1. กิจกรรมเดิมภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต  
กิจกรรมที่ 1.๑ ประชุมวิทยากรแกนนำทบทวนการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) 

เม.ย.-ก.ย. 6๕ นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล 

กิจกรรมที่ 1.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

เม.ย.-ก.ย. 6๕ นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล 

กิจกรรมที่ 1.๓ จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียน
สุจริตร้อยละ ๑๐ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมบริษัทสร้างการดี จำนวน 
๑๓ โรงเรียน 

เม.ย.-ก.ย. 6๕ นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล
และกลุ่มนโยบายและแผน 

กิจกรรมที่ 1.๔ จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนสุจริตต้นแบบและ
โรงเรียนเครือข่ายสุจริตร้อยละ ๓๐-๔๐เพ่ือค้นหาและจัดทำ
นวัตกรรมป้องกันการทุจริต  (๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมป้องกันการ
ทุจริต) 

เม.ย.-ก.ย. 6๕ นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล 

กิจกรรมที่  1.๕ ประชุมคณะกรรมการชี้แจงแนวทางการตัดสิน
การประกวดแข่งขนักิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียน
สุจริต 
 - กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
 - กิจกรรม ปปช.สพฐ. น้อย ปปช. สพฐ.ชุมชน 
 - กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง 
 - กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)ประเภทครผูู้สอน 
 - กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)ประเภทผู้บริหาร 
 - กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)การใช้หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 
 - กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์สร้างสรรค์สังคมไม่ทนต่อการ
ทุจริตที่ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

ส.ค.-ก.ย. 6๕ นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล
และคณะ 

กิจกรรมที่ 1.๖ การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้
โครงการโรงเรียนสุจริต 
 - กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
 - กิจกรรม ปปช.สพฐ. น้อย ปปช. สพฐ.ชุมชน 
 - กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง 
 - กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)ประเภทครูผู้สอน 
 - กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)ประเภทผู้บริหาร 
 - กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)การใช้หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 
 - กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์สร้างสรรค์สังคมไม่ทนต่อการ
ทุจริตที่ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

ส.ค.-ก.ย. 6๕ นางสาววรรณ์ฤทัย  แสงนิล
และคณะ 
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กิจกรรมที่ 1.๗ ประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

ส.ค.-ก.ย. 6๕ นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 1.8 นิเทศ กำกับติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)และกิจกรรมต่างๆ
ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต 

เม.ย.-ก.ย. 6๕ นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 1.๙ สรุปผลและจัดทำรายงานโครงการฯ ส.ค.-ก.ย. 6๕ นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล 
และคณะ 

กิจกรรมเสริมภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต  
กิจกรรมที่ 2.1 ประชุมวิทยากรแกนนำชี้แจงแนวทางการประเมิน 
ITA ออนไลน์ให้แกโ่รงเรียนประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

เม.ย.-ก.ย. 6๕ นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล 
 

กิจกรรมที ่2.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ออนไลน์
ให้แก่โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

เม.ย.-ก.ย. 6๕ นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 2.3 ประชุมชี้แจงแนวทางและเกณฑ์การประเมิน ITA 
ออนไลน์ให้แก่คณะกรรมการประเมินฯประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

เม.ย.-ก.ย. 6๕ นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล 

กิจกรรมที่ 2.4 ประชุมสรุปผลการประเมิน ITA ออนไลน์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

เม.ย.-ก.ย. 6๕ นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล
และคณะ 

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 

 ระยะเวลา    มกราคม – กันยายน 2565 

 สถานที ่      โรงเรียนกลุ่มเป้า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 
๖. งบประมาณที่ใช้  สำนักงานคณะกรรมการข้ันพ้ืนฐานจำนวน ๒๖๙,๗๙๐ บาท (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)    
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที่ 
1/256๕ 

ไตรมาสที่ 
1/256๕ 

ไตรมาสที่ 
1/256๕ 

ไตรมาสที่ 
1/256๕ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”(โรงเรียนสุจริต) 
 1. กิจกรรมเดิมภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต  

กิจกรรมที่ 1.1 ประชุมวิทยากรแกนนำทบทวนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) 
 

ประชุมวิทยากรแกนนำทบทวนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมา          
ภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”  
(โครงการโรงเรียนสุจริต)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2๐ 
คนๆ ละ ๒ มื้อๆละ ๓๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๐ คนๆ ละ  
๑ มื้อๆ ละ ๑๒0 บาท 
 - ค่าพาหนะในการเดินทางวิทยากร จำนวน ๑๓ คน 
ประมาณการคนละ 300 บาท 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑๒,๐๐ 
 
 

๒,๔๐๐ 
 

๓,๙๐๐ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗,๕๐๐ 
กิจกรรมที่ 1.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียน
สุจริต) จำนวน 11๙ โรงเรียน 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการดำเนินงาน 
จำนวน 2๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆละ ๓๐ บาท 
 - ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน ๒๐ 
คนๆละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๒0 บาท 
 - ค่าพาหนะในการเดินทางคณะกรรมการดำเนินงาน 
จำนวน ๑๓ คน ประมาณการคนละ 300 บาท 
 - ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดจ้าง 
 - ค่าเช่าซื้อระบบ Zoom  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
๑,๒๐๐ 

 
๒,๔๐๐ 

 
๓,๙๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒,๕๐๐ 
กิจกรรมที ่1.๓ จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ ๒๐เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมบริษัทสร้างการ
ดี จำนวน ๒๖ โรงเรียน 
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต          
ร้อยละ ๑๐ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
จำนวน ๑๓ โรงเรียน ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท 

  
 
๕๒,๐๐๐ 

   
 
๕๒,๐๐๐ 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที่ 
1/256๕ 

ไตรมาสที่ 
1/256๕ 

ไตรมาสที่ 
1/256๕ 

ไตรมาสที่ 
1/256๕ 

กิจกรรมที่ 1.๔ จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเครือข่ายสุจริตร้อยละ ๓๐-๔๐เพ่ือค้นหาและจัดทำนวัตกรรมป้องกัน 
การทุจริต (๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมป้องกันการทุจริต) 

 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนสุจริตต้นแบบและโรงเรียน
เครือข่ายสุจริตร้อยละ ๓๐-๔๐เพ่ือค้นหาและจัดทำ
นวัตกรรมต่อต่านการทุจริต (๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
ป้องกันการทุจรติ)  ๒๐ โรงเรียน ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท 

 
 
 

 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
 

 
 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่  1.๕ ประชุมคณะกรรมการชี้แจงแนวทางการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ
โรงเรียนสุจริต 
ประชุมคณะกรรมการชี้แจงแนวทางการตัดสินการประกวด
กิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการเข้าร่วม
ประชุมจำนวน 25 คนๆละ 2 มื้อๆละ ๓๐ บาท 
 - ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน ๒๐ 
คนๆละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๒0 บาท 
 - ค่าพาหนะในการเดินทางคณะกรรมการ จำนวน               
20 คน ประมาณการคนละ ละ 300 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

๗๕๐ 
 

๒,๔๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๙,๑๕๐ 
กิจกรรมที่ 1.๖ การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต 
การประกวดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนสุจริต 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงาน/คณะกรรมการ
ตัดสินผลการประกวด ๒๕ คนๆละ 2 มื้อๆ ละ ๓๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวันคณะทำงาน/คณะกรรมการตัดสินผล
การประกวด ๒๕ คนๆละ 1 มื้อๆละ ๑๒0 บาท 
- ค่าพาหนะในการเดินคณะกรรมการตัดสินผล           
การประกวดกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียน
สุจริตจำนวน 20 คน ประมาณการคนละ 300 บาท 
- ค่าตอบแทนรางวัลสัมมนาคุณการประกวดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต (กิจกรรมบริษัทสร้าง
การดี กิจกรรม ปปช.สพฐ. นอ้ย กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง 
กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ประเภทครูผู้สอน
กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) การใช้หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 
ประเภทผู้บริหาร กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้น  จำนวน ๗ 
รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประถมศึกษา 
๗ กิจกรรมๆ ละ 1รางวัลๆละ 10,000 บาท 
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และจัดจ้าง 
- ค่าเช่าซื้อระบบ Zoom 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

๑,๕๐๐ 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 

๖,๐๐๐ 
 
 
 
 

๗0,000 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๕,๕๐๐ 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที่ 
1/256๕ 

ไตรมาสที่ 
1/256๕ 

ไตรมาสที่ 
1/256๕ 

ไตรมาสที่ 
1/256๕ 

กิจกรรมที่ 1.๗ ประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ประชุมสรุปผลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต
ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 
คนๆละ 2 มื้อๆละ ๓๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุมฯจำนวน 15 คนๆละ 
1 มื้อๆละ ๑๒0 บาท 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และจัดจ้าง 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

๙๐๐ 
 

๑,๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

 
 
 
 

๓,๗๐๐ 
กิจกรรมที่ 1.8 นิเทศ กำกับติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) และ
กิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต 
นิเทศ กำกับติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)และกิจกรรมต่างๆ
ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริตและการเดินทางเข้าร่วม
ประชุม/อบรม/เผยแพร่ผลงานฯ ประกอบด้วย 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ (ค่าเบี้ยเลี้ยง -  
- ค่าพาหนะ และค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ)  
ค่าเช่าซื้อระบบ Zoom 

 
 
 
 

 
 
 
 

๔,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 

๔,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
๔,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ 1.๙ สรุปผลและจัดทำรายงานโครงการฯ 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสรุปและจัดทำรายงานโครงการ  
1 วัน จำนวน 10 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1๐ 
คนๆละ 2 มื้อๆละ ๓๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1๐ คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ ๑๒0 บาท 
- ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10 คน 
ประมาณการคนละ 300 บาท 
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และจัดจ้าง 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

๖๐๐ 
 

๑,๒๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๗,๘๐๐ 
๒. กิจกรรมเสริมภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต  
กิจกรรมที่ 2.1 ประชุมวิทยากรแกนนำชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ออนไลน์ให้แกโ่รงเรียนในสังกัด ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 
ประชุมวิทยากรแกนนำชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA 
ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 
คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๓๐ บาท 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

3๖0 

 
 

 
 
 

3๖0 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ไตรมาสที่ 
1/256๕ 

ไตรมาสที่ 
1/256๕ 

ไตรมาสที่ 
1/256๕ 

ไตรมาสที่ 
1/256๕ 

กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ออนไลน์ให้แก่โรงเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ออนไลน์ให้แก่
โรงเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๒0 
คนๆละ ๔ มื้อๆละ ๓๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐ คนๆละ 
๒ มื้อๆ ละ ๑๒0 บาท 
- ค่าเช่าซื้อระบบ Zoom 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

๒,๔00 
 

๔,๘00 
๒,๐00 

 
 

 
 
 
 
 
 

๙,๒๐๐ 
กิจกรรมที่ 2.3 ประชุมชี้แจงแนวทางและเกณฑ์การประเมิน ITA ออนไลน์ให้แก่คณะกรรมการประเมินฯประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 
ประชุมชี้แจงแนวทางและเกณฑ์การประเมิน ITA ออนไลน์
ให้แก่คณะกรรมการประเมินฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๓๓ 
คนๆละ ๔ มื้อๆละ ๓๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุมฯจำนวน ๓๓คนๆละ 
๒ มื้อๆละ ๑๒0 บาท 
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

๓,๙๖๐ 
 

๓,๙๖๐ 
๔,๐๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 

๑๑,๙๒๐ 
กิจกรรมที่ 2.4 ประชุมสรุปผลการประเมิน ITA ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ประชุมสรุปผลการประเมิน ITA ออนไลน์ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๒ 
คนๆละ 2 มื้อๆละ ๓๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุมฯจำนวน ๑๒            
คนๆละ 1 มื้อๆละ ๑๒0 บาท 
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าจัดจ้าง  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

๗๒๐ 
 

๑,๔๔๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 

๕,๑๖๐ 
รวมทั้งหมด  ๑๒๗,๐๐๐ ๓๑,๖๔๐ ๑๑๑,๑๕๐ ๒๖๙,๗๙๐ 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Output) 

1) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาภายในโรงเรียนได้      
2) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้          
3) ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้รับการปลูกฝังให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ 
4) ร้อยละ 80 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต 

 
 

ประเมิน 
 

ประเมิน 
 
 

ประเมิน 
 

ประเมิน 
 

 
 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สามารถขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน

ทุจริตศึกษาภายในโรงเรียนได้ 
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีความพร้อมสามารถส่งเสริมด้าน

คุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนและชุมชนอย่างมีคุณภาพ 
3. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีเอกสารการนิเทศโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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โครงการ          การดำเนินงานตามโครงการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
                     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                     ชุมพร เขต 2 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ,ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
การเสริมสร้างจิตสาธารณและการเป็นพลเมืองที่ด ี, การพัฒนาการเรียนรู้ , การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา (2) จัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (3)พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิสิฐ แก้วมาก ศึกษานิเทศก์ 
ระยะเวลา              มกราคม - กันยายน 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาคนทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
คนเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสแลพความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มี
แนวทางพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้าน มีการปฏิรูปการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ปรับบทบาทครู  ให้
เป็นครูยุคใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและสร้างระบบการศึกษาความเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 มีกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนให้
คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการ
ทำงานที่สอดคล้องตามความต้องการของตลาดงานและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่มีเป้าหมายการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีภารกิจเกี่ยวกับจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565 ) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา(ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กระทรวงศึกษาธิการ 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน นโยบายการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ Quick Win และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานหลักที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศโดย           
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ได้กำหนดแนวทางการพัฒนา “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ใน 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ สำนัก งานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของสำนักงาคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง จึงการดำเนินงานตามโครงการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์
        1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณและการเป็นพลเมืองที่ดี 
        2. เพ่ือสร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียน ความถนัดและศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

    2. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 
3. เป้าหมาย  

    เชิงปรมิาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา          
ชุมพร เขต 2 

    เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2       
มีการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนและปลูกฝัง      
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณและการเป็นพลเมืองที่ดีได้ร้อยละ 100 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา 
1 กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (50,000) 
- จัดสรรงบประมาณโรงเรียนในโครงการ จำนวน 5 โรงเรียน จำนวนเงิน 40,000 บาท 
- นิเทศติดตามและประกวดโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน จำนวนเงิน 10,000บาท 

มค. – กย. 65 

2 กิจกรรมการพัฒนาการเรียนภาษาไทย”เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”(5,000) 
- นิเทศติดตามการอ่าน 

มค. – กย. 65 

3 กิจกรรมโรงเรียนโครงการคอนเน็กซ์อีดี (11,000) 
- นิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนโครงการคอนเน็กซ์อีดี จำนวน 20 โรง 

มค. – กย. 65 

4 กิจกรรมโครงการคอนเน็กซ์อีดี(งบแลกเป้า) (19,000) 
- จัดสรรงบประมาณโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. 

มค. – กย. 65 

5 กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (18,000) 
- จัดสรรงบประมาณโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. 

มค. – กย. 65 

6 กิจกรรมการดำเนินโครงการจัดการศึกษาตามแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning (24,000) 
-พัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

มค. – กย. 65 

7 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (48,000) 
- อบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โครงการคุณธรรมในโรงเรียนอย่างยั่งยืน จำนวน
เงิน 20,000 บาท 
- นิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 13,000 บาท 
- ส่งเสริมคุรุชนคนคุณธรรมและคัดเลือกนวัตกรรมสร่างสรรค์คนดี จำนวนเงิน 5,000 บาท 
- วิจัยและพัฒนานวัตกรรม นิเทศ ติดตาม/พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จำนวนเงิน 1,000บาท 

มค. – กย. 65 

8 กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย และสืบสานศาสตร์พระราชา 
(20,000) 
- คัดเลือกโรงเรียนเพ่ือจัดสรรงบประมาณ ให้โรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน 

มค. – กย. 65 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 

    ระยะเวลา มกราคม – กันยายน 2565 
        สถานที่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
        จำนวน  195,000  บาท  ถัวจ่ายทุกรายการ (งบประมาณ สพฐ.) 

 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดหมู่ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  

50,000 10,000 40,000 - 

2. กิจกรรมการพัฒนาการเรียนภาษาไทย”เด็กไทยวิถีใหม่ 
อ่านออกเขียนได้ทุกคน” 

5,000 4,000 - 1,000 

3. กิจกรรมโรงเรียนโครงการคอนเน็กซ์อีดี  11,000 11,000 - - 
4. กิจกรรมโครงการคอนเน็กซ์อีดี(งบแลกเป้า)  19,000 - - 19,000 
5. กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา  

18,000 - - 18,000 

6. กิจกรรมการดำเนินโครงการจัดการศึกษาตามแนวพุทธ
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  

24,000 7,200 15,000 1,800 

7. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  48,000 30,000 17,000 1,000 
8. กิจกรรมโครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

20,000 - 20,000 - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 195,000 62,200 92,000 40,800 
 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  จำนวน 119 โรงเรียน มี
ความรู้ความเข้าใจในการสร้างสื่อ/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ประเมินการใช้สื่อและ
นวัตกรรม 

แบบประเมินการใช้สื่อและ
นวัตกรรม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2          
จำนวน 119 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสื่อ/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์           
ทางการศึกษาของผู้เรียนและสร้างโอกาสความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพให้แก่ประชากรวัย
เรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง ตามขีดความสามารถของผู้เรียน ความถนัดและศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21และมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสา
ธารณและการเป็นพลเมืองที่ดี 
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ยุทธศาสตร์ที ่4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุ่มรับผิดชอบ 
1 ขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา 113,800 ส่งเสริมการจัด

การศึกษา 
    
    
    
    
    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 113,800  
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โครงการ    ขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 
                   เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
ยุทธศาสตร์ชาติ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุไร นบนุ่น นางอิศราวดี สีหะรัญ นางสาวอรวรรณ ล่องลือฤทธิ์ และคณะ 
ระยะเวลา              มกราคม - กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสังคมปัจจุบันของประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (CPVID-19) มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและจิตใจของนักเรียน ก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ เยาวชนเหล่านี้ยังเป็นเด็กวัยเรียน 
ต้องการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้เจริญงอกงามไปในทิศทางที่ถูกต้อง อีกทั้งยังต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด 
ผู้ปกครองมีภาระหน้าที่การงานและการหาเลี้ยงชีพ นักเรียนจึงต้องการคำแนะนำ คำปรึกษาในการแก้ปัญหาและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมุ่งหวังว่านักเรียนที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั้งสติปัญญา ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านทักษะการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี 
มีทักษะการดำรงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง โดยผ่านทางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่มีกระบวนการดำเนินงาน
แบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบน
พ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมี
ความสุข พร้อมทั้งมีวิธีการ และเครื่องมือที่มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ โดยมีครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา เป็นบุคลากร
หลักในการดำเนินงาน บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา อันได้แก่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน ฯลฯ มีส่วนร่วม 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขึ้น เพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งและเกิดการ
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน 
    2.2 เพ่ือพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มีอำนาจดำเนินการเพ่ือส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่ฝ่าฝืน
ระเบียบหรือกฎกระทรวงกำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
  2.3 เพ่ือให้นักเรียนในสังกัดได้รับบริการให้คำปรึกษาของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
  2.4 เพ่ือให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมูลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 

 



 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 

 90 
 
 
3. เป้าหมาย  

    เชิงปริมาณ 
 1) สถานศกึษามีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน จำนวน 119 โรงเรียน 
 2) พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 80 คน 
 3) ปีงบประมาณ 2565 นักเรียนจำนวน 80 คน ได้รับบริการให้คำปรึกษาของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

    เชิงคุณภาพ 
  1) การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปอย่างมีระบบ ครบถ้วน 
และนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างมปีระสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
  2) พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษามีทักษะที่ถูกต้องในการออกปฏิบัติงาน
ดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน 
   3) นักเรียนในสังกัดได้รับบริการให้คำปรึกษาของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ตรงตามความต้องการ ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ นักเรียนได้ค้นพบตนเอง สามารถ
ตัดสินใจเลือกและวางแผนเส้นทางชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษ
ที่ 21 ได้อย่างมีความสุข 
  4) นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการเยี่ยมบ้านและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมทีมประสานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ม.ค. 65 - มี.ค. 65  

นางอุไร นบนุ่น  
นางอิศราวดี สีหะรัญ  
นางสาวอรวรรณ ล่องลือฤทธิ์ 
และคณะ 

2 อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 

ม.ค. 65 - ส.ค. 65 

3 ติดตามการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา 

ม.ค. 65 - ส.ค. 65 

4 บริการให้คำปรึกษาของนักจิตวิทยาโรงเรียนให้กับ
นักเรียนในสังกัด 

ม.ค. 65 - ก.ย. 65 

5. ส่ งเสริมระบบการดู แลช่ วย เหลื อนั ก เรี ยน ใน
สถานศึกษา 
1 กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน 
2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

ม.ค. 65 - ส.ค. 65 

6 ติดตาม/สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ ส.ค.65 - ก.ย.65 

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
    ระยะเวลา มกราคม 2565 - กันยายน 2565 

        สถานที่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
        จำนวน  113,800 บาท  ถัวจ่ายทุกรายการ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดหมู ่
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมทีมประสานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
จัดทำแผนป้องกัน แผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ 
16 คน 1 วัน 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 16 คนx 30 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 16 คนx 120 บาท 

 
 
 
       480 
    1,920 

 
 
 
 

 
 
 
      480 
    1,920 

 
 
 

       
    

                                                            งบประมาณ     2,400    2,400       
กิจกรรมที่  2 อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความพฤติ 
(พสน.)นักเรียนและนักศึกษา 80 คน 3 วัน พร้อมเจ้าหน้าที่ 
10 คน 
- ค่าอาหารว่าง  90 คน x 6 มื้อ x 30 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 90 คน x 3 มื้อ x 120 บาท 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าที่พักเหมาจ่าย 
- ค่าพาหนะ (ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน) 

 
 
 

  16,200 
  32,400 
    5,000 
  10,800 
    4,500 
    5,000 

 
 
 
 
 
 

10,800 

 
 
 

16,200 
32,400 

 
 

4,500 
5,000 

 
 
 
 
 

  5,000 
 

                                                            งบประมาณ   73,900       10,800     58,100     5,000 
กิจกรรมที่  3 ติดตามการดำเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
   1.1 ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจัดทำเครื่องมือ คณะกรรมการ 9 
เครือข่ายๆ 3 คน รวม 27 คน และเจ้าหน้าที่  8 คน รวม
ทั้งหมด 35 คน 1 วัน 
- ค่าอาหารว่าง 35 คน x 2 มื้อ x 30 บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน 35 คน x 1 มื้อ x 120 บาท 
   1.2 คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานระบบการดูแล
ช่วย เหลือนั ก เรียน  คณ ะกรรมการ 3  คน  9  เครือข่ าย              
รวม 30 คน 8 วัน 
   1.3 ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการติดตามการดำเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คณะกรรมการ 9 เครือข่ายๆ 
3 คนรวม 27 คน และเจ้าหน้าที่ 8 คนรวมทั้งหมด 35 คน    
1 วัน 
- ค่าอาหารว่าง 35 คน x 2 มื้อ x 30 บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน 35 คน x 1 มื้อ x 120 บาท 
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งบประมาณ    12,600      12,600  
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดหมู่ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 4 บริการให้คำปรึกษาของนักจิตวิทยาโรงเรียน
ให้กับนักเรียนในสังกัด  
 - ออกพ้ืนที่บริการให้คำปรึกษากับนักเรียนในสังกัด 80 คน 
จำนวน 4 คน 60 วัน 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

 
 
 
 

   10,000 

  
 
 
 

10,000 

 
 
 
 

  
งบประมาณ    10,000  10,000  

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา 
 1. รณรงค์ให้สถานศึกษาดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบ 
100 เปอร์เซ็นต์ ดังนี้ 
  1.1 ครูผู้รับผิดชอบดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน เพ่ือ
ขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ใช้ระบบ CCT 
  1.2 คัดกรองนักเรียนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความยากจน 
พฤติกรรมเสี่ยง ใช้ยาเสพติด และเทคโนโลยีไม่เหมาะสม 
  1.3 จัดทำข้อมูลนักเรียน (ครูประจำชั้นนักเรียนทุกคน) 
  1.4 แนะแนวนักเรียน (ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา) 
2. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน สพป.ชพ. 2 ร่วมกับ
สถานศึกษาเพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจสถานศึกษา 
 - มอบชุดอุปกรณ์ดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 9 เครือข่ายๆ 
ละ 2 โรงเรียน x 800 บาท    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,400  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   14,400   

 

งบประมาณ    14,400     14,400  
กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการทุกกิจกรรม 
- จัดทำเอกสารสรุปรูปเล่ม 

 
500 

   
500 

งบประมาณ  500   500 
                                                 รวมงบประมาณ  113,800 10,800      97,500   5,500 

 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1) ร้อยละ 100 สถานศึกษาในสังกัดมกีารจัดระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน และได้รับการติดตามการดำเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
2) ร้อยละ 100 ของพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษามีศักยภาพในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษาและคุ้มครองเด็ก  

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- การประเมินโดยใช้แฟ้ม 
  สะสมงาน 
 
- กำกับติดตาม 
- การสอบถาม 

- แบบติดตาม     
- แบบประเมิน 
 
 
 
- แบบติดตาม      
- แบบสอบถาม         

 

 



 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 

93 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
3) ร้อยละ 100 นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 80 คน                         
ในปีงบประมาณ 2565 ได้รับบริการให้คำปรึกษาของ
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 

-แบบบันทึกการให้
คำปรกึษา 

4) ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้านและดูแล
ช่วยเหลือและพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและได้รับการคุ้มครอง 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบติดตาม      
- แบบสอบถาม         

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
  2. สถานศึกษามีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทักษะ
ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก 
  3. นักเรียนในสังกัดได้รับบริการให้คำปรึกษาของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ตรงตามความต้องการ ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ นักเรียนได้ค้นพบตนเอง สามารถ
ตัดสินใจเลือกและวางแผนเส้นทางชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว            
ในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีความสุข 
  4. นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้าน การดูแลช่วยเหลือตามกระบวนการขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนครอบคลุมรอบด้าน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  

 

ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุ่มรับผิดชอบ 
1 รักษ์สุขภาพ เสริมพลังสร้างสรรค์งาน 239,200 อำนวยการ 
    
    
    
    
    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 239,200  
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โครงการ           รักษ์สุขภาพ เสริมพลังสร้างสรรค์งาน 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5    การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนปฏิรูปประเทศ  ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิมพ์ลักษณ์  ยังหัตถี กลุ่มอำนวยการ 
ระยะเวลา              เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาหลักประการหนึ่งของบุคลากรในวัยทำงาน คือภาวะความเครียดสะสมและทุพโภชนาการ ซึ่งส่งผลเสีย           

ต่อสุขภาพร่างกาย และมีผลกระทบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ภาวะอารมณ์แปรปรวนไวต่อสิ่งเร้า ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งของคนในองค์กร ประกอบกับปัจจุบันเกิดภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ซึ่งทำให้ร่างกายอ่อนแอ 
เจ็บป่วยได้ง่าย การรักษาสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรได้รับการส่งเสริม ซึ่ งจะมีผลดีต่อการปฏิบัติภารกิจงาน        
ได้เต็มกำลังเต็มเวลา ลดรายจ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อราชการอีกทางหนึ่ง จึงเห็นควรดำเนินการ
จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ตามหลักสุขภาพดี 4 อ คือ อาหาร อากาศ 
ออกกำลังกาย อารมณ์ โดยมีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพ ให้กับบุคลากรภายใน
สำนักงาน เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างพลังกาย พลังใจ พลังสามัคคี ซึ่งจะส่งผลการสร้างสรรค์ประสิทธิภาพของ
งานในอนาคตต่อไป  
2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2 ให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีพละกำลังในการปฏิบัติงาน และความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา    
ต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ และปัญหาด้านอื่น ๆ 
 2.2 ได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติตนเพื่อดูแลรักษาสุขภาพ และเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง         
ด้านการดูแลสุขภาพร่างกายและอารมณ์ ในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
 2.3 เสริมสร้างความรัก สามัคคีของคนในองค์กร ในการได้ปฏิสัมพันธ์ และทำกิจกรรมร่วมกันในด้านการ 
ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงาน และความร่วมมืออันดีภายในสำนักงานเขต   
พ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
3. เป้าหมาย  

    เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จำนวน 65 คน ได้รับความรู้   

และแนวทางที่ถูกต้องในการ ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง ให้แข็งแรงลดโรค ช่วยประหยัด ค่าใช้จ่ายด้านการรักษา
สุขภาพ 

2. บุคลกรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมที่ลดภาวะ 
ตึงเครียด จากภารกิจการปฏิบัติงาน ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี สร้างความสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคม  

    เชิงคุณภาพ 
1. เสริมสร้างสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ให้กับบุคลากรในสำนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ราชการ  
2. เสริมสร้างสัมพันธภาพ และความร่วมมือของคนในองค์กร เพ่ิมความสามัคคี ช่วยลดปัญหาด้านการ

ประสานงาน และการทำกิจกรรมร่วมกันของบุคลากรในสำนักงาน 
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา 
1 แต่งตัง้คณะทำงาน เมษายน 2565 
2 ประชุมวางแผนขั้นตอนการดำเนินโครงการ จัดทำหลักสูตรและเครื่องมือ 

ในการปฏิบัติงาน 
เมษายน 2565 

3. สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และกำหนดรูปแบบการดำเนินโครงการ พฤษภาคม 2565 
4 ประสานงานวิทยากรเพ่ือให้ความรู้ตามหลักสูตรการพัฒนา พฤษภาคม 2565 
5 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ สิงหาคม 2565 
6 ติดตามและประเมินผล กันยายน 2565 
7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ กันยายน 2565 

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
    ระยะเวลา 19 – 21 สิงหาคม 2565 

        สถานที่ นอกสถานที่ตามความเหมาะสม 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
        จำนวน  239,200 บาท  ถัวจ่ายทุกรายการ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  งบประมาณ 
    (บาท) 

งบประมาณจำแนกตามหมวดหมู่ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต  
ของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 2 กำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 65 คน 

    

1. ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนและจัดทำหลักสูตร 
    การพัฒนา จำนวน 15 คน 1 วัน 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ มื้อละ 30 บาท 

 
 
        450 

  
 

450 

 

2. บุคลากรภายในสำนักงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
    จำนวน 65  คน กิจกรรมพักค้าง 3 วัน 2 คืน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 65คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 50 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 65 คน ๆละ 3 มื้อๆละ 250 บาท 
- ค่าอาหารเย็น 65 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 350 บาท 

 
 
19,500 
48,750 
45,500 

  
 

19,500 
48,750 
45,500 

 

3. ค่าพาหนะในการเดินทาง จำนวน 3 วัน 
- รถปรับอากาศ 1 คัน 3 วันๆ ละ 17,000 บาท  
- ค่าชดเชยน้ำมัน รถยนต์ราชการ 2 คันๆ ละ 5,000 บาท 

 
51,000 
10,000 

  
51,000 
10,000 

 

4. ค่าตอบแทนวิทยากร วันละ 6 ชั่วโมง 3 วัน 3 คน 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท 18 ชั่วโมง 
     จำนวน 3 คน  

 
   32,400 

 
32,400 

  

5. ค่าพาหนะวิทยากร คนละ 5,000 บาท 3 คน 15,000  15,000  
6. ค่าที่พักวิทยากร ห้องละ 1,200 บาท x 2 คืน x 3 หอ้ง   3,600  3,600  
7. ค่าวัสดุประกอบกิจกรรม ชิ้นละ 200 บาท x 65 ชิ้น 13,000   13,000 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 239,200 32,400 193,350 13,000 
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7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครือ่งมือที่ใช้ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ เทคนิควิธีในการดูแล
สุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ด้วยวิธปฏิบัติที่ถูกต้อง 

การทดสอบ -แบบทดสอบ 
-วัสดุใช้ทดสอบ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม สร้างความเข้าใจและ
ความสามัคคี ได้รับการละลายพฤติกรรม ด้วยกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 

-การสังเกต 
-การตอบแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       1. บุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีพละกำลังในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจของตนเองทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
       2. บุคลากรในองค์กรเกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน มีความสามัคคี และให้ความร่วมมือกันในการปฏิบัติภารกิจงานของ
องค์กร เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ 
       3. เป็นแนวทางการปฏิบัติตนที่ดี สร้างสมดุลในการสร้างพฤติกรรมประจำวัน ช่วยลดรายจ่ายของการรักษา
สุขภาพในสถานพยาบาล 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                 (นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี) 
         นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                    (นายสนิท  นิลบุตร) 
        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ กลุ่มรับผิดชอบ 
1 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารการศึกษาและ

ผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ  2565 
120,400 พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
2 เสริมสร้างประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 67,870 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3 แนะแนวการศึกษาอาชีพ ปีการศึกษา 2564 - ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
63,420 อำนวยการ 

5 ตรวจสอบภายใน 28,584 หน่วยตรวจสอบภายใน 
6 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตทุกรปูแบบ 

37,600 กฎหมายและคดี 

7 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 104,000 ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
8 สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ            

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
23,440   นโยบายและแผน 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 445,314  
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โครงการ                    พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา    
                               ปีงบประมาณ  2565 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6      ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ลักษณะโครงการ          โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลา                   ตลุาคม –30  กันยายน  2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 
         การพัฒนาผู้บริหารการศึกษา และผู้ บริหารสถานศึกษา ส่ งผลให้ เพ่ิมศักยภาพปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เป็นปัจจัยหนึ่งในการปฏิรู ปการศึกษา เพ่ือให้
สถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแล ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกความเป็นไทย ดำรงชีวิตอย่าง
พอเพียง  สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งผลต่อครอบครัว สังคมไทยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสรรถนะ
วิชาชีพ และสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลให้สถานศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถชีีวิตในศตวรรษที่  
21   และเป็นการสร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และ
ระดับโลก มีความสามารถในการนำหน่วยงาน  และมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
เป็นทัง้ผู้นำทางความรู้ และความคิด  ผลักดันภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลงพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่
ดีต่อผู้ร่วมงานและสังคม เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว  โดยต้องได้รับการปรับเปลี ่ยน
กระบวนการทางความคิดให้ตนเอง เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วยให้
สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 
           เพ่ือให้การพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา  ซึ่งเป็นผู้นำในการบริหารจัดการศึกษาพัฒนา
ประชากรวัยเรียน ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณภาพ  สามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการสร้างสรรค์ส่งผล
ต่อคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด  ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษา จึงต้องได้รับการการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา  1 ปี  
ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  จึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาใหม่ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา  เป็นคนดี  คนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  มี
จิตสำนึก มีความสามารถสูง  มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
          2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ตามกลุ่มเป้าหมาย นำความรู้  ความเข้าใจ 
ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
          2.3 เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ได้เรียนรู้แบบอย่างของวิธีปฏิบัติงาน 
มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 
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3. เป้าหมาย 
   เชิงปริมาณ  ผู้บริหารการศึกษา จำนวน  3  คน และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน  13  คน 
            เชิงคุณภาพ  ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ตามกลุ่มเป้าหมายในสังกัดร้อยละ 90   
มีความรู้  ความเข้าใจมีทักษะ  มีทัศนคติมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปจัดกระบวนการบริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพไปสู่ความเป็นเลิศ 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทำงาน  ตุลาคม  2564  

2 ประชุมผู้บริหารการศึกษาและคณะทำงาน  ตุลาคม  2564  
3. ประเมินสัมฤทธิ์ผลฯ  รอง ผอ.สถานศึกษา พฤศจิกายน  2564  
4 ประเมินสัมฤทธิ์ผล ฯ รอง ผอ.สพป. มีนาคม  - กันยายน 2565  

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
   ระยะเวลา  ตุลาคม – 30  กันยายน  2565 
   สถานที่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 2 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    จำนวน  120,400 บาท  ถัวจ่ายทุกรายการ 

 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

  
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดหมู่ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมที่ 1  ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของ ผอ.และรอง ผอ.
สพป.ชุมพร เขต 2 ประชุมคณะทำงาน จำนวน 5 ครั้ง  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงาน  
จำนวน 10 คนๆ ละ 2 มื้อ  มื้อละ  30 บาท  
จำนวน  5 ครั้ง/วัน                         
 - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 10 คนๆ ละ 1  มื้อ 
มื้อละ 120 บาท จำนวน  5  ครั้ง/วัน     

 
 
 
 

3,000 
 

6,000 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

3,000 
 

6,000 

 

                                   รวม 9,000 - 9,000 - 
2. ประชุมคณะกรรมการประเมิน ผู้รับการประเมินฯและ
คณะทำงาน  จำนวน  3  วัน  (ผอ.เขต จำนวน 1 ครั้ง/วัน 
และรอง ผอ.เขต จำนวน 2 ครั้ง/วัน) 

    

2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้รับการประเมิน 
และคณะทำงาน จำนวน 50 คน ๆ ละ 2  มื้อ 
มื้อละ 30  บาท จำนวน 3 ครั้ง/วัน  

 
9,000 

  
9,000 

 

2.2 ค่าอาหารกลางวันผู้รับการประเมินและคณะทำงาน
จำนวน 50 คนๆ ละ 1  มื้อ มื้อละ 120  บาท  
จำนวน 3 ครั้ง/วัน 

 
18,000 

  
18,000 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

  
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดหมู่ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 2.3 ค่าตกแต่งสถานที่ 
 2.4 ค่าวัสด ุ
 2.5 ค่าจัดทำรูปเล่มผลงานสำหรับคณะกรรมการ  
 2.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
       - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 
       - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
       - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  
กิจกรรมที่  2  ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา  
คณะกรรมการและคณะทำงาน 30 คน 
จำนวน    คน จำนวน  1  วนั 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหนา้ที่ผู้บริหารสถานศึกษา 
และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 30 คน   
จำนวน 2 มื้อๆ ละ 30 บาท  
- ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการฯ  ผู้บริหาร
สถานศึกษา และคณะทำงาน จำนวน  30  คน   
คนละ 120 บาท   

25,000 
16,000 
15,000 

 
15,000 
3,000 
5,000 

 
 
 
 
 

1,800 
 
 
 

3,600 

 25,000 
 
 
 

15,000 
3,000 
5,000 

 
 
 
 
 

1,800 
 
 
 

3,600 

 
16,000 
15,000 

                            รวม 111,400  80,400 31,000 
                           รวมงบประมาณทั้งสิ้น 120,400  89,400 31,000 

 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 90 ของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษามีการพัฒนา 

การสังเกต  สัมภาษณ์  สอบถาม  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา  ตามกลุ่มเป้าหมาย นำประสบการณ์  แนวคิดและทิศทาง 
การบริหารและการจัดการศึกษาไปพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  
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โครงการ           เสริมสร้างประสิทธิภาพคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนปฏิรูปประเทศ   ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (4) ความเข้มแข็งระดับพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ    ใหม่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางอุไร นบนุ่น, นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์ และคณะ) 
ระยะเวลา             ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาของประเทศ เพราะเป็น
การศึกษาเพ่ือปวงชน สำหรับประชาชนคนไทยทุกคน และครอบคลุมการศึกษาภาคบังคับ ส่งผลต่อความ
เจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศทุกด้านตามเจตนารมณ์ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทและความสำคัญต่อ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นอย่างมากรวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสภาพปัญหาความต้องการของแต่ละ
ท้องถิ่น ประกอบในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้หมดวาระลง และได้มีสรรหา แต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานชุดใหม่ขึ้น ในทุกสถานศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 2 จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญถึงบทบาท หน้าที่ของผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัด ในการเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพประธานคณะกรรม
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด ได้รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ของตนเองในการดำเนินงาน
พัฒนาสถานศึกษาร่วมกัน 
 2.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับฟังข้อคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาร่วมกัน 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 1167 คน 
       2. คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและ
สามารถร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

 2. เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระหว่างโรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษา

แนะนำ ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน 

ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน เพ่ือหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา และร่วมพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 



 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 

105 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจในบทบาท

หนา้ที่ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
   2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพ่ือวางแผน 
   3. ประสาน/เชิญวิทยากรให้ความรู้ 
   4. ดำเนินการจัดอบรมสัมมนา 
   5. สรุปผลการดำเนินงาน 

ต.ค.64- ก.ย. 65 
นางอุไร นบนุ่น 
นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์ 
และคณะ 

2 ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
      ระยะเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
      สถานที่ ห้องประชุม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
         จำนวน  67,870 บาท ถัวจา่ยทุกรายการ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดหมู่ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดทำคู่มือบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 122 เล่มๆละ 110 บาท 

 
13,420 

 
 

 
 

 
13,420 

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมสัมมนาสัญจรให้ความรู้ความเข้าใจ    
ในบทบาทหน้ าที่ ของกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน        
จำนวน 119 โรง จำนวน 1167 คน พร้อมเจ้าหน้าที่ 12 คน      
รวมทั้งสิ้น 1179 คน จำนวน 9 วัน  
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 1167 คน x 30 บาท x 1 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 12 คน x 120 บาท x 9 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างเจ้าหน้าที่ 12 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 9 วัน 

 
 
 
 

35,010 
  12,960 
 6,480 

  
 
 
 

35,010 
12,960 
  6,480 

 
 
 

รวมทั้งสิ้น 67,870  54,450 13,420 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครอง 
ชุมชน สังคม และสาธารณชน  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักในการ  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การกำกับดูแล ตลอดจน  
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1.การสอบถาม 
2.การกำกับติดตาม 
 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบติดตาม 

 
 
 



 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 

 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถร่วมกัน
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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โครงการ  แนะแนวการศึกษาอาชีพ ปีการศึกษา 2564           
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (4) ความเข้มแข็งระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ การเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ    ใหม่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางอุไร นบนุ่น, นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์ และคณะ) 
ระยะเวลา              ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
             
1. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด คุณธรรมของเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี
มีคุณภาพ นอกจากนี้ การศึกษายังเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพ รายได้ ประสิทธิภาพของการ
ทำงาน และการพ่ึงพาตนเองได้ในที่สุด ดังนั้น หากจะมุ่งหวังให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างสมบูรณ์ราบรื่น ก็มี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามปัญหาความ
ยากจนยังเป็นอุปสรรคที่ทำให้เด็กและเยาวชนไทยส่วนหนึ่งขาดโอกาสทางการศึกษา ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน
หรือไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา และส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย มีการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่ งขึ้นจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการฝึกทักษะ
ด้านอาชีพให้แก่เด็ก และเยาวชนในพ้ืนที่ จึงจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ เชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานทำ ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการ
เรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ ฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทำงานของนักเรียนอีกทั้งยังเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาลในการสร้างความสามารถพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพให้แก่ เด็กและ
เยาวชน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต   
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ 
2.2 เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทำงานของนักเรียน  
2.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพให้กับนักเรียนให้มีอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้แก่ตนเองและ

ครอบครัว 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว จำนวน 28 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมชี้แจงรับทราบ

นโยบายขั้นตอนการดำเนินงาน 
      3.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 28 โรงเรียน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาครูแนะแนว และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตร จัดกิจกรรมและแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   



 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 

107 
 

 3.2.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ฝึกประสบการณ์อาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ เกิดกระบวนการคิดในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถ สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้เรียน เมื่อจบ
การศึกษา 
4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 

เสนอขออนุมัติโครงการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
ประชุมครูแนะแนวและผู้อำนวยการโรงเรียน 
ติดตามสรุปผล 

ธ.ค.2564 
ธ.ค.2564  
ธ.ค.2564 
เม.ย.2565 

นางอุไร นบนุ่น 
นางเบญญาภา ฉัตรชัย
พันธ์ 
และคณะ 

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 

    ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 – 30กันยายน 2565 
        สถานที่ ห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

    กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ   
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวด 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

เตรียมการดำเนินงาน 
  - ประชุมครูแนะแนวและผู้อำนวยการโรงเรียน 

- จัดทำข้อมูลนักเรียนที่ไม่เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
  - สนับสนุนการสร้างเสริมประสบการอาชีพช่วงปิดภาคเรียน 

 
- 

 
 

 
 

 

 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละ 60 ของนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        
เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
2. ร้อยละ 5 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ไม่ได้เรียนต่อ
ไดร้ับการฝึกประสบการณ์อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
สร้างงาน สร้างอาชีพเมื่อจบการศึกษาได้ 

- เก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 
- เก็บรวบรวมข้อมูล 

- โปรแกรม DMC 
 
 
- แบบรายงาน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษาสายอาชีพ มีความรู้ ความ
เข้าใจ ได้รับการแนะแนว คำแนะนำ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ตรงตามความ
ต้องการของตนเองและผู้ปกครอง 

    8.2 นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ได้เรียนต่อได้เข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ
เพ่ือเตรียมตัวเข้าทำงานสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบคัวในอนาคต  
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โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ยุทธศาสตร์ชาติ     การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกมลกาญจน์  จิญกาญจน์  กลุ่มอำนวยการ 
ระยะเวลา             มีนาคม  2565 - 30  กันยายน  2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 การควบคุมภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจ มีประสิทธิภาพ ประหยัดและมี
ประสิทธิผล และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นรูปของความสิ้นเปลือง
ความสูญเปล่าในการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต การควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ ควรกระทำอย่างเป็น
ขั้นตอน มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำแต่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของ
หน่วยงาน 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อผู้
กำกับดูแล ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ 
โดยผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง จึงเห็นควรจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

2.2 เพ่ือพัฒนาและจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

2.3 เพ่ือให้การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและแล้วเสร็จ
ทันเวลา 
3.  เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ 

        1. เจ้าหน้าที่ทำระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด โรงละ  1 คน  จำนวน 119 คน  
 2. ผู้จัดทำระบบการควบคุมภายในของ สพป.ชุมพร เขต 2 จำนวน 11 คน  

เชิงคุณภาพ 
    บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  เพ่ือจัดทำ
รายงานการควบคุมภายในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และเหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน 
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ   
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะทำงาน มิถุนายน  2565 กลุ่มอำนวยการ 
2 ประชุมวางแผนการอบรมและจัดทำหลักสูตรเอกสารคู่มือการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
มิถุนายน  2565 

3 ประสานงานการดำเนินงานและวิทยากร มิถุนายน  2565 
4 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  สิงหาคม  2565 
5 ติดตามและประเมินผล   กันยายน  2565 
6 สรุปและรายงานผล กันยายน  2565  

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ 3  สิงหาคม  2565  ถงึ วันที่  4  สิงหาคม  2565 
 สถานที่ดำเนินการ    ห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
จำนวน   63,420 บาท    ถวัจ่ายทุกรายการ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดหมู่ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 
-การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ควบคุมภายใน 
จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน จำนวน 65 คน รวม 130 คน
คณะทำงานและวิทยากร  จำนวน  12 คน รวม  142 คน 

 

 

  

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 77 คน x 2 มื้อๆ ละ 
30 บาท x 2 รุ่น  

9,240  9,240  

2. ค่าอาหารกลางวัน 77 คน x 1 มื้อๆ ละ 120 บาท x 2 รุ่น  18,480  18,480  
4. ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 2 วัน 

จำนวน 2 คน  
15,600   15,600   

5. ค่าพาหนะสำหรับวิทยากร 2 คน ๆ ละ 5,000 บาท  10,000  10,000  
6. ค่าท่ีพักวิทยากร 2 ห้องๆ ละ 1,200 บาท 2 คืน เป็นเงิน 4,800  4,800  
7. ค่าจัดทำเอกสารการประชุม  130 ชุด ๆ ละ  50 บาท 6,500   6,500 
 รวมทั้งสิ้น (หกหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 64,620 15,600 42,520 6,500 

  7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ทุกโรงเรียนและทุกกลุ่มงานในสพป.ชุมพรเขต2  ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ    
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานควบคุมภายใน ครบทุกโรงและทุกกลุ่มงาน 

ตรวจสอบจากการลง
เวลาเข้ารับการอบรม 

-  

โรงเรียนและกลุ่มงานในสพป.ชุมพร เขต 2 สามารถจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายในได้ครบทุกโรงเรียนและทุกกลุ่มงาน ส่งทันตามเวลาที่กำหนด  

ตรวจสอบจากผลงาน  
ที่ส่ง 

 - 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการควบคุมภายใน ไปจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและแล้วเสร็จทันเวลา  
    2. บคุลากรภายในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  มีคู่มือในการจัดทำระบบการ
ควบคุมภายใน 
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โครงการ           ตรวจสอบภายใน 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแประพฤติมิชอบ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  หน่วยตรวจสอบภายใน 
ระยะเวลา            ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการภาครัฐขาดประสิทธิภาพ มีปัญหาเชิงการบริหารจัดการ โครงสร้าง การคอร์รัปชันและระบบ
อุปถัมภ์ ส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลบางส่วนไม่บรรลุเป้าหมาย รัฐบาลจึงกำหนดให้มียุทธศาสตร์ ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่เน้นการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนดำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนของสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความ
มัธยัสถ์และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมชอบอย่างสิ้นเชิง บุคลกรภาครัฐยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การ
บัญชี ระบบการดูแลทรัพย์สิน ตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินความเสี่ยง ตรวจสอบเอกสาร สอบทานการปฏิบัติงานต่าง ๆเพื่อ
ทราบจุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค และความเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งปัญหาดังกล่าว อาจได้รับ
แก้ไขด้วยเทคนิคการตรวจสอบภายในและ/หรือผู้บริหารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โครงการตรวจสอบภายใน 
จึงมีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติงานด้วย
ความถูกต้อง ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต   
2. วัตถุประสงค์  

    2.1 ประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.2 เพ่ือทราบว่าการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง และมีการควบคุมการใช้จ่ายเงินถูกต้อง เหมาะสม 
 2.3 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ วิธีการ มาตรการในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้ถูกต้องและ  มี
ประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย  

    เชิงปริมาณ  ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จำนวน  45  แห่ง 
 1) ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานแก่สถานศึกษาในสังกัด 5 ประเด็น 
การตรวจสอบ จำนวน 15 แห่ง   
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  2) ตรวจสอบดำเนินงาน เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง 
  3) ตรวจสอบดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน ของสถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง 
  4) ตรวจสอบสถานศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4.1) ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิค 19) จำนวน 20 แห่ง 
   4.2) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 119 แห่ง 

    เชิงคุณภาพ 

1) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ทำให้การปฏิบัติงาน 
ถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

  2) ลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา 
1. ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานแก่สถานศึกษา 

ในสังกัด จำนวน 15 แห่ง ประเด็นการตรวจสอบ ดังนี้ 
  1) การเงิน การบัญชี 
  2) การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  3) หลักฐานการจ่าย 
  4) การควบคุมพัสดุ 
  5) การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ 

ธันวาคม 2564, 
มีนาคม - เมษายน, 

กรกฎาคม - กันยายน 
2565 

2. ตรวจสอบดำเนินงาน เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง พฤษภาคม–มิถุนายน 2565 
3. ตรวจสอบดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน ของสถานศึกษา 
จำนวน 5 แห่ง 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
        2565 

4. ตรวจสอบสถานศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1) ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19) 
จำนวน 20 แห่ง 
   2) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามนโยบาย
คณะรัฐมนตรี) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  
จำนวน 119 แห่ง 

มกราคม- มีนาคม 2565 
 
 
 
 

ตุลาคม 2564., มกราคม, 
เมษายน, และกรกฎาคม 
2565 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 

    ระยะเวลา  เดือนธันวาคม 2564  ถึง เดือนกันยายน 2565 
        สถานที่  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
        จำนวน  28,584  บาท  ถัวจ่ายทุกรายการ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดหมู่ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ 
การปฏิบัติงานแก่สถานศึกษา 5 ประเด็นการตรวจสอบ  
จำนวน 15 แห่ง ๆ 2 วัน รวม 30 วัน เบิกค่าน้ำมัน/ค่าชดเชย
น้ำมัน 
-นางนิตทรา ศรีพรหม จำนวน 2,460 กิโลเมตรๆ 4 บาท เป็นเงิน 
-นางอัญชษิฐา จยิาเพชร จำนวน 1,648 กิโลเมตรๆ 4 บาท เป็นเงิน 

  
 
 
 

9,840 
6,592 

   
 
 
 

9,840 
6,592 

 

กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบดำเนินงาน เงินรายได้สถานศึกษา  
จำนวน 5 แห่ง ๆ 1 วัน รวม 5 วัน เบิกค่าน้ำมัน/ค่าชดเชยน้ำมัน 
-นางนิตทรา  ศรีพรหม จำนวน 478 กิโลเมตร ๆ 4 บาท เป็นเงิน 
-นางอัญชิษฐา จิยาเพชร จำนวน 208 กิโลเมตร ๆ 4 บาท เป็นเงิน 

 
 

1,912 
832 

   
 

1,912 
       832 

 

กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบดำเนินงานโครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน ของสถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง 
แห่งละ 2 วัน รวม 10 วัน เบิกค่าน้ำมัน/ค่าชดเชยน้ำมัน 
- นางนิตทรา ศรีพรหม จำนวน 840 กิโลเมตรๆ 4 บาท เป็นเงิน 
- นางอัญชิษฐา จยิาเพชร จำนวน 700 กิโลเมตรๆ 4 บาท เป็นเงิน 

 
 
 
 

3,360 
2,800 

      
 
 
 

3,360 
    2,800 

 

กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบสถานศึกษาร่วมกับสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     4.1) ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19)  
จำนวน 20 แห่ง วันละ 1 - 4 แห่ง รวม 7 วัน 
เบิกค่าน้ำมัน/ค่าชดเชยน้ำมัน 
- นางนิตทรา ศรีพรหม จำนวน 485 กิโลเมตรๆ 4 บาท  
- นางอัญชิษฐา จิยาเพชร จำนวน 327 กิโลเมตรๆ 4 บาท  
     4.2) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคของ 
ส่วนราชการ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 119 แห่ง 

 
 
 
     
 
 
 
 

    1,940 
   1,308 
 
 

- 

  
 
 

    
 
 
 
 

  1,940 
    1,308 

 
 
- 

 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น   28,584   28,584  
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7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

     รอ้ยละของหน่วยรับตรวจ (สถานศึกษา) กลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับการตรวจสอบ 

ตรวจสอบภาคสนาม  - กระดาษทำการ  
(แบบเก็บข้อมูล) 
 - รายงานผลการตรวจสอบ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งมี
ระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2. ลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน  

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือป้องกันการทุจริต ทุกรูปแบบ  
ยุทธศาสตร์ชาติที ่6       การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนปฏิรูปประเทศ   ข้อ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
                               ในสังคมไทย 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มกฎหมายและคดี   
ระยะเวลาดำเนินการ  มีนาคม 2565  - 30 กันยายน 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยปัญหาการทุจริตถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย  ซึ่งปัญหา
นี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่ าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความ
ทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่างๆ เห็นพ้องกัน ว่า 
การทุจริตเป็นปัญหาอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง สำหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า 
ปัญหาเรื่องการทุจริตเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆ  ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก  
 เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ
สำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่ การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึด
กรอบยุทธศาสตร์หลักที่ ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้
คำนึงถึงความสอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580)  กฎหมายและคดี จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือป้องกันการทุจริต ทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการ ดำเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  
 2. วัตถุประสงค ์ 
 2.1 เพ่ือให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะสามารถปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างถกูต้อง ปราศจากการทุจริตคอรัปชัน  

2.2 เพ่ือให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย  

2.3 เพ่ือให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติ ปฏิบัติตนครองตนให้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่  

2.4 เพ่ือลดความผิดพลาดและความบกพร่องในการปฏิบัติราชการทางปกครองของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และการกระทำท่ีผิดระเบียบวินัยของข้าราชการ    
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3 เป้าหมาย  
3.1 ด้านปริมาณ  
3.1.1 บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร้อยละ 80         

มีความรู้เพ่ิมข้ึนจาการการเขา้รับการอบรม  
3.1.2 ปริมาณเรื่องร้องเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 น้อยกว่า 2 เรื่องต่อปี  
3.2 ด้านคุณภาพ  
บุคลากรในสำนั กงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต  2  ได้ รับองค์ ความรู้ และ                             

มีกระบวนการทำงานที่คำนึงถึง ความซื่อสัตย์ สุจริต ความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
4. วิธีดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งตั้งคณะทำงาน มิถุนายน  2565 กลุ่มกฎหมายและคดี 
 2 ประชุมวางแผนการอบรมและจัดทำหลักสูตรเอกสารคู่มือการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
มิถุนายน  2565 

3 ประสานงานการดำเนินงานและวิทยากร มิถุนายน  2565 
4 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม  สิงหาคม  565 
5 ติดตามและประเมินผล   กันยายน  2565 
6 สรุปและรายงานผล กันยายน  2565 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ  
ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่   มีนาคม 2565 –30 กันยายน 2565  
สถานที่ดำเนินการ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

6. งบประมาณ  
งบประมาณ จำนวน 37,600 บาท  ถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดหมู่ 

  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรใน สพป.ชุมพร เขต 2 
จดัอบรม 1 วัน บุคลากรผู้เข้าอบรม จำนวน 60 คน  
คณะทำงานและวิทยากร  จำนวน  10 คน รวม  70 คน 

 

 

  

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70 คน x 2 มื้อๆ ละ 30 บาท  4,200  4,200  
2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คน x 1 มื้อๆ ละ 120 บาท  8,400  8,400  
4. ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 1 วัน  2 คน 7,200   7,200   
5. ค่าพาหนะสำหรับวิทยากร 2 คน ๆ ละ 5,000 บาท  10,000  10,000  
6. ค่าท่ีพักวิทยากร 2 ห้องๆ ละ 1,200 บาท 2 คืน เป็นเงิน 4,800  4,800  
7. ค่าจดัทำเอกสารการประชุม  60  ชุดๆ ละ  50 บาท 3,000   3,000 
 รวมทั้งสิ้น (สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 37,600 7,200 27,400 3,000 
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 7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.ชุมพร เขต 2                 
เข้ารับการอบรม  ครบทุกคน 

ตรวจสอบจากการลงเวลาเข้ารับ
การอบรม 

- 

ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.ชุมพร เขต 2 มีความรู้             
ความเข้าใจและมีทักษะสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

ตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงาน  
 

- 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้  ความเข้าใจและมีทักษะสามารถปฏิบัติ งาน                   
ได้อย่างถกูต้อง ปราศจากการทุจริตคอรัปชัน 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยยึดระเบียบ
แบบแผนของราชการไม่กระทำผิดวินัยข้าราชการ 

3. ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความประพฤติ ปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างท่ีดี  
5. ความผิดพลาดและความบกพร่องในการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลด

น้อยลง 
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โครงการ  พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติที ่6       การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ  นางละออ  สอนสุทธิ์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระยะเวลา  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 

สำนั กงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาชุ มพร เขต 2  เป็ นหน่ วยงานมีหน้ าที่ ในการดู แล 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครอบคลุม 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหลังสวน อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก อำเภอละแม              
และอำเภอพะโต๊ะ เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภ าพและเกิดประสิทธิผล จำเป็นต้องมีข้อมูลสนเทศ 
ที่เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการวางแผนการจัดการศึกษา การจัดสรรงบประมาณ และเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ป ระกอบ ในการตั ดสิ น ใจ เพ่ื อกำหนดทิ ศท างการจั ดการศึ กษ าสู่ ก ารการดำเนิ น โครงการ/กิ จกรรม  
ไปยังบุคลากรในโรงเรียน และนักเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษา 

สอดคล้องภารกิจกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินงาน 
ด้านการจัดการศึกษาทางไกล ด้านข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
ในการจัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น และการดำเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับสถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน 
 2.4 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน ตลอดจน
ทักษะที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 2.6 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.5 เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกันด้วยระบบเครือข่าย 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา (เป้าหมาย รร.ละ 1 คน) จำนวน 119 คน และคณะทำงาน จำนวน 15 คน 
2. เอกสารสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 75 เล่ม  
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 เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ืออำนวยความสะดวก 

ในการปฏิบัติงาน 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน  ระยะเวลาดำเนินการ 
1 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

  ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจสภาพ และความต้องการใช้งานอุปกรณ์ DLTV  
  ขั้นตอนที่ 2 การจัดสรรและติดตั้งอุปกรณ์ DLTV ตามกลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิฯ 
  ขั้นตอนที่ 3 การแต่งตั้ง/ประชุม คณะกรรมการการดำเนินงานการศึกษาทางไกล 
  ขั้นตอนที่ 4 การจัดสรงบประมาณ/การดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ 
  ขั้นตอนที่ 5 การติดตามการดำเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 6 การสรุปผลการดำเนินงาน 

 
ต.ค.64 - ม.ค. 65 
ต.ค. 64 – มิ.ย. 65 
มี.ค. 65 - เม.ย. 65 

เม.ย. - มิ.ย. 65 
ก.ค. – ก.ย. 65 

ก.ย. 65 
2 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (DATA) 

  ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้ง/ประชุม คณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือกำหนด 
                 แนวทางการจัดทำสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน 
  ขั้นตอนที่ 2 การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา  
  ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
  ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของ สพท. 
  ขั้นตอนที่ 5 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
  ขั้นตอนที่ 6 การสรุปผลการดำเนินงาน 

 
ต.ค.64 - ม.ค. 65 

 
ต.ค.64 - ม.ค. 65 
ม.ค. - มิ.ย. 65 
มิ.ย. – ก.ค. 65 
ก.ค. - ส.ค. 65 

ก.ย. 65 
3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของหน่วยงาน (Digital Technology) 

  ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจสภาพ อุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี ระดับโรงเรียน และสพท. 
  ขัน้ตอนที่ 2 การแต่งตั้ง/ประชุม คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีฯ เพื่อกำหนด 
                 แนวทางการดำเนินงาน และความต้องการใช้งานอุปกรณ์ 
  ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง         
เพ่ือขออนุมัติจาก CIO (สพฐ.) พร้อมกับการขอตั้งงบประมาณ ประจำปีของ สพท. 
  ขั้นตอนที่ 4 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีฯและเว็บไซต์หน่วยงาน  
  ขั้นตอนที่ 5 การสรุปผลการดำเนินงาน 

 
ต.ค.64 - ม.ค. 65 
ต.ค.64 - ม.ค. 65 

 
ต.ค.64 - ม.ค. 65 

 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

ก.ย. 65 
4 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน ICT (Develop) 

  ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้ง/ประชุม คณะกรรมการด้านการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT  
                 เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานพัฒนา 
  ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน ICT 
  ขั้นตอนที่ 3 การประเมิน/คัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถเพ่ือยกย่องเชิดชู  
                  และ/หรือร่วมเป็นคณะทำงานในระดับ สพท. 
  ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรด้าน ICT 
  ขั้นตอนที่ 5 การสรุปผลการดำเนินงาน 

 
ต.ค.64 - ม.ค. 65 

 
ม.ค. - พ.ค. 65 
เม.ย. - ก.ค. 65 

 
พ.ค. - ส.ค. 65 

ก.ย. 65 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ระยะเวลา  เดือนตุลาคม 2564  – กันยายน 2565 
 สถานที่ดำเนินงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
     จำนวน 104,000 บาท  ถัวจ่ายทุกรายการ  

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  งบประมาณ งบประมาณจำแจกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)     
   ขั้นตอนที่ 5 การติดตามการดำเนินงาน     

   - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง (ถัวจ่ายประมาณการ) 5,000  5,000  

2 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (DATA)     
   ขั้นตอนที่ 2 การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา     

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้อบรม (แบ่งจัด 2 กลุ่ม) 
    (จำนวน 119 คน มื้อละ 30 บาท จำนวน 2 มื้อ) 

 
7,140 

  
7,140 

 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงาน (2 วัน)   
    (จำนวน 15 คน มื้อละ 30 บาท จำนวน 4 มื้อ) 

 
1,800 

  
1,800 

 

   - ค่าอาหารกลางวันผู้อบรม (แบ่งจัด 2 กลุ่ม) 
    (จำนวน 119 คน มื้อละ 120 บาท จำนวน 1 มื้อ) 

 
14,280 

  
14,280 

 

   - ค่าอาหารกลางวันคณะทำงาน (2 วัน)   
    (จำนวน 15 คน มื้อละ 120 บาท จำนวน 2 มื้อ) 

 
3,600 

  
3,600 

 

   - ค่าวัสดุ/จัดทำคู่มืออบรม (134 คน เล่มละ 35 บาท)      4,690  4,690  

   ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาฯ     

   - ค่าจ้างจัดทำสารสนเทศทางการศึกษา  
    (จำนวน 75 เล่ม เล่มละ 200 บาท) 

 
15,000 

  
 

 
15,000 

   - ค่าวัสดุการจัดทำเอกสารสารสนเทศตลอดปีงบประมาณ 3,500   3,500 

3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานฯ (Digital Technology)     
   ขั้นตอนที่ 4 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีฯและ 

                  เว็บไซต์หน่วยงาน 

    

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ 
    (จำนวน 15 คน มื้อละ 30 บาท จำนวน 6 มื้อ) 

 
2,700 

  
2,700 

 

   - ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ 
    (จำนวน 15 คน มื้อละ 120 บาท จำนวน 3 มื้อ) 

 
5,400 

  
5,400 

 

   - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการประชุม 1,000   1,000 
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ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  งบประมาณ งบประมาณจำแจกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

4 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรฯ ด้าน ICT (Develop)     
   ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้ง/ประชุม คณะกรรมการด้านการ

พัฒนาศักยภาพด้าน ICT ฯ 

    

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ 
    (จำนวน 15 คน มื้อละ 30 บาท จำนวน 2 มื้อ) 

 
900 

  
900 

 

   ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้าน ICT 

    

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม และคณะทำงาน 
    (จำนวน 135 คน มื้อละ 30 บาท จำนวน 2 มื้อ) 

 
8,100 

  
8,100 

 

   - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม และคณะทำงาน 
    (จำนวน 135 คน มื้อละ 120 บาท จำนวน 1 มื้อ) 

 
16,200 

  
16,200 

 

   - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
    (จำนวน 5 ชั่วโมง ชัว่โมงละ 1,200 บาท) 

 
6,000 

 
6,000 

 
 

 

   - ค่าท่ีพักวิทยากร  1,200  1,200  
   - ค่าพาหนะวิทยากร 5,000  5,000  
   ขั้นตอนที่ 3 การประเมิน/คัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ

เพ่ือยกย่องเชิดชู ฯ 
    

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ 
    (จำนวน 15 คน มื้อละ 30 บาท จำนวน 1 มื้อ) 

 
450 

  
450 

 

   - ค่าวัสดุ/ค่าจัดทำเกียรติบัตร 2,040   2,040 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาขนาดเล็กมีการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

 
การสำรวจ 

 
แบบสำรวจการจัด
การศึกษา DLTV 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานในการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV) 

การจัดสรรงบประมาณ แบบรายงานผล 
การจัดสรรงบประมาณ 

3. ร้อยละ 100 การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

การตรวจสอบ การตรวจสอบการ
จัดเกบ็ข้อมูลฯ 

4. หน่วยงานมีการจัดทำเอกสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน 
อย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 รายการ 

การตรวจสอบ แบบขอเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 

5. ร้อยละ 75 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

การสำรวจ บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรม 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
การตรวจสอบ 

 
แบบประเมินการใช้
เทคโนโลยี ระดับสพท. 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ 

การตรวจสอบ แบบประเมินการใช้
เทคโนโลยี ระดับสพท. 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการสื่อสาร
ร่วมกันด้วยระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

การสังเกต แบบสังเกต 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

(DLTV) อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและทันตามระยะเวลาที่สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีสารสนเทศทางการศึกษา ใช้สำหรับ 
การบริหารจัดการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน 
 4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีโครงสร้างเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีรวมรวดเร็วเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางได้ 
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โครงการ             สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ การจัดทำแผนปฏิบัติการ 
                            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
ยุทธศาสตร์ชาติที ่6   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางศิมารัฐ  มีฉิม , นางจันทรา หาแก้ว , นางจิตรา พรหมเรือง  
ระยะเวลา               พฤศจิกายน  2564 – เมษายน  2565 

1. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงเสมอภาค มีคุณภาพ และพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
และความต้องการพัฒนาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบ
แนวทางและทิศทางในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยระดมสรรพกำลังร่วมกันผลักดันแผนสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งยังเป็นกรอบแนวทางในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่ง
เป้าหมายสุดท้ายคือ การพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ  มีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่า
เทียมกัน  

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 2 
2. เพื่อให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีกรอบแนวทางในการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการพัฒนาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และเป็นไปตามนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

3. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 2  

3. เป้าหมาย  
    เชิงปริมาณ 

1. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ร้อยละ 100 จัดทำโครงการ/กิจกรรม ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย ตัวชี้วัด
ของหน่วยงาน 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และรองรับการตรวจราชการ                              
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

    เชิงคุณภาพ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง มีแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                            

เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรับการตรวจราชการ 
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  นางศิมารัฐ มีฉิม 
 - ประชุมชี้แจง กำหนดเครื่องมือ/ประเด็นการตรวจราชการ ธ.ค. 64 นางจิตรา พรหมเรือง 
 - แจ้งกลุ่ม/หน่วย สรุปผลการดำเนินงาน ธ.ค. 64  
 - แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ธ.ค. 64  
 - จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน/ประเด็นการตรวจ

ราชการ 
ม.ค. 65  

2 ประชุมเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  นางศิมารัฐ มีฉิม 
 - ประชุมชี้แจงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พ.ย. 64 นางจันทรา หาแก้ว 
 - ประชุมทบทวนภารกิจ มอบหมายการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ธ.ค. 64  
 - คณะทำงานพิจารณาวิเคราะห์ โครงการ/กิจกรรม ม.ค. 65  
 - จัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- ทบทวนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ม.ค. 65 
เม.ย. 65 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 

    ระยะเวลา พฤศจิกายน 2564 - เมษายน 2565 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
        จำนวน  23,440  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดหมู่ 
 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564 และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    

 - ค่าอาหารว่าง 26 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 30 บาท 4,680  4,680  
 - ค่าอาหารกลางวัน 26 คนๆ ละ 3 มื้อๆ ละ 120 บาท   9,360  9,360  
 - ค่าจัดทำเอกสารรูปเล่มแผนปฏิบัติการ 10 เล่มๆ ละ              
200 บาท 

2,000   2,000 

 - ค่าจัดทำเอกสารรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน               
10 เล่มๆ ละ 200 บาท 

2,000   2,000 

2. ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565     
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 30 บาท 2 มื้อ 1,800  1,800  
 - ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ 3,600  3,600  

รวมงบประมาณ 23,440  19,440  4,000 
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7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทำโครงการ/กิจกรรม
สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์และนโยบาย สพฐ. 

การเก็บข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูล 

แบบสอบถาม 
แบบรายงาน 

2. ร้อยละ 100 ของสพป./สถานศึกษา รายงานผลการขับเคลื่อน             
การจัดการศึกษาตามตัวชี้วัด 

  

3. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และสถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี   
4. สพป./สถานศึกษา มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้ถูกต้อง
ครบถว้น สามารถนำผลการดำเนินงานไปพัฒนาการศึกษา 

  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเครื่องมือในการบริหารจัด
การศึกษาตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีผลการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาพร้อมรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีความพร้อมในการรับการตรวจราชการ 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีกรอบแนวคิดในการกำกับติดตามประเมินผล และ           

ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานในสังกัด เพ่ือส่ง
มอบผลผลิตการให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่  ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถบริหาร
จัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และพัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ความสำเร็จ อย่างแท้จริงเพ่ือเกิด
ประโยชน์สูงสุด ต่อผู้เรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงได้กำหนดปัจจัยความสำเร็จ
และกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ 
 

แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan – P) 
 1. ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ นโยบายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา งานตามภารกิจ 
4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป การประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System : KRS) และการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA)  ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา 
สภาพปัญหาและความต้องการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ. ศ.2564 และประชุมคณะกรรมการ เพ่ือ
ทบทวนแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนำผลการศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ นโยบายที่เกี่ยวข้อง  
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา งานตามภารกิจ 4 ด้าน การประเมินส่วนราชการมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA)  ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา สภาพปัญหา และความต้องการของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และกำหนดจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 3. แจ้งกลุ่มและหน่วย ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินการจัดทำ
โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนา 
 4. จัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 5. นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  

 ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Do – D) 
 1. เผยแพร่แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ทุกกลุ่ม/หน่วย สถานศึกษา  ในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน 
 2. ประชุมชี้แจงในการประชุมทีมบริหาร การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
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 3. กำหนดแนวทางในการนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ โดยให้มีและใช้แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการ และให้สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 4. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ เพ่ือกำกับ ติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนด
ขั้นตอนการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน 

 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check – C) 
 1. กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบประจำ
เครือข่าย ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. ติดตามผลการดำเนินงาน ตามปฏิทินที่กำหนด เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค และรวบรวมข้อมูลอ่ืน 
รวมทั้งสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือกำหนดแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง (Act – A) 
 1. การทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 
 2. นำผลการดำเนินงานมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานที่เกิดผลต่อคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 
 1. ความพร้อมขององค์กร ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการศึกษา กำกับ ดูแล โดยมุ่งหวังผลสำเร็จของ
ภารกิจงาน และการทำงานแบบมีส่วนร่วม มีกรอบทิศทาง แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือให้มีการระดม
ความคิดและวิธีการปฏิบัติงานหลากหลายที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณตามนโยบาย 6 นโยบาย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้องยึดถือการปฏิบัติงานตามปฏิทินปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด การบริหารจัดการ
งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารงบประมาณต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า ประหยัดและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ เรียน มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยติดตามความก้าวหน้า เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือนำมาปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาต่อไป 
 3. ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการโดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมใน
การดำเนินการพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบาย 6 นโยบาย 

กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. จัดทำโครงสร้างกระบวนการทำงาน สร้างความรู้ความเข้าใจ และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน มีผู้รับผิดชอบหลัก และผู้สนับสนุน  พร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 2. กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  จุดเน้นการพัฒนาและเป้าหมายการบริหารจัดการศึกษาให้
บุคลากรทุกระดับ รับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือกำหนดยุทธศาสตร์ในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์   
 4. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 
 5. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้การนำนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม  โดยติดตาม
ความก้าวหน้าประจำปี  การประเมินผลเป็นระยะ และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 6. ขับเคลื่อนและสร้างกลไกการตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีสู่สาธารณะ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 

ตุลาคม 2564 - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2565 

พฤศจิกายน 2564 - วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- ศึกษาวิเคราะห์นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- กำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร  

ธันวาคม  2564 - วิเคราะห์จุดเน้น กิจกรรม โครงการ มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของสำนักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  และมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ จุดเน้น 
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ผู้รับผิดชอบจุดเน้น จัดทำโครงการ กิจกรรม รองรับกลยุทธ์/จุดเน้นที่สอดคล้อง กับ
บริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มกราคม 2565 - จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
ปีงบประมาณ 2565 

มกราคม  2565 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม  2564) 

เมษายน  2565 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – เมษายน  2565) 
กรกฎาคม  2565 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน  2565) 
ตุลาคม  2565 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
 

 
 

 ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เน้นการบริหารงบประมาณ โดยคำนึง  ถึ ง
ความคุ้มค่า ประหยัด คุ้มทุนและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด  ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น การดำเนินงานจึงต้องมีความถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ และ
ระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 




