




คำนำ 
 
 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบ ทิศทางในการวางแผนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับระรบบราชการ 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้สำรวจและรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศความต้องการ จำเป็นในการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนการพัฒนากรอบทักษะเพื่อรองรับการทำงานในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21 
เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน โดยมีการตระหนัก
และเห็นความสำคัญของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสู่
การบริหารจัดการองค์กร รวมถึงสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษา
อันจะนำไปสู่คุณภาพผู้เรียนต่อไป 
             
            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
                         หน้า 

คำนำ                    

สารบัญ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2   1 

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา จุดเน้นการดำเนินงาน     12 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565     18 

 1. อบรมพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบองค์กรเครือข่าย 

 2. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านออกเขียนได้ตามหลักสูตรที่มีทักษะ 
                    การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 (3R8c) สำหรับครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย  

 3. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
          ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ 

 4. รักษ์สุขภาพ เสริมพลังสร้างสรรค์งาน 

 5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
          ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือป้องกันการทุจริต ทุกรูปแบบ 

 6. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ส่วนที่ 4 แนวทางการบริหารโครงการ          38 

 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

สวนที่ 1 

ขอมูลพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 

  



สวนที่ 1 
ขอมูลพื้นฐาน 

 
สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 2 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ตั้งอยู เลขที่ 27 ซอย 2 ถนนประชาราษฎร
ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โทรศัพท 077-545101-3 โทรสาร 077-545101-3 ตอ 20 
Website : http://www.cpn2.go.th 

 อาณาเขต 
  ทิศเหนือ    ติดตอ  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
  ทศิใต     ติดตอ  อำเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี อำเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 
  ทิศตะวันออก  ติดตอ  อาวไทย 
  ทิศตะวันตก   ติดตอ  อำเภอเมือง อำเภอละอุน อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  
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 เขตบริการ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ครอบคลุมพ้ืนที่การปกครอง จำนวน 5 
อำเภอ ไดแก อำเภอหลังสวน อำเภอสวี อำเภอทุงตะโก อำเภอละแม และอำเภอพะโตะ มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 
3,383 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 5 อำเภอ 38 ตำบล 385 หมูบาน ประกอบดวย 
   1. อำเภอหลังสวน มี 8 ตำบล 4 เทศบาล คือ ตำบลนาขา ตำบลนาพญา ตำบลบานควน 
ตำบลบางมะพราว ตำบลบางน้ำจืด ตำบลพอแดง ตำบลแหลมทราย ตำบลหาดยาย เทศบาลเมืองหลังสวน 
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เทศบาลตำบลวังตะกอ และ เทศบาลตำบลทามะพลา 
   2. อำเภอสวี มี 10 ตำบล 2 เทศบาล คือ ตำบลครน ตำบลดานสวี ตำบลนาสัก ตำบลทุงระยะ
ตำบลสวี ตำบลเขาคาย ตำบลทาหิน ตำบลวิสัยใต ตำบลเขาทะลุ ตำบลปากแพรก เทศบาลตำบลนาโพธิ์ และ
เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา 
   3. อำเภอทุงตะโก มี 2 ตำบล 2 เทศบาล คือ ตำบลตะโก ตำบลชองไมแกว เทศบาลตำบล
ปากตะโก และเทศบาลตำบลทุงตะไคร 
   4. อำเภอละแม มี 4 ตำบล 1 เทศบาล คือ ตำบลทุงคาวัด ตำบลละแม ตำบลทุงหลวง 
ตำบลสวนแตง และเทศบาลตำบลละแม 
   5. อำเภอพะโตะ มี 4 ตำบล 1 เทศบาล คือ ตำบลปงหวาน ตำบลปากทรง ตำบลพระรักษ 
ตำบลพะโตะ และเทศบาลตำบลพะโตะ 

 ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของพ้ืนที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
ตอนกลางและทิศตะวันออกจะมีลักษณะเปนที่ราบ ทางทิศตะวันตกเปนพื้นที่สูงมีภูเขาตอเนื่องตามแนว
เทือกเขาตะนาวศรี ลักษณะพื้นที่เหมาะแกการเพาะปลูก ทำสวนผลไม สวนยางพารา สวนปาลมน้ำมัน มีแมน้ำ
สายสำคัญเชน แมน้ำหลังสวน แมน้ำสวี และแมน้ำตะโก เปนตน 

 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศมีฤดูฝนมากกวาฤดูอื ่น นั ่นคือ ระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนมกราคม  
สวนฤดูรอน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม โดยมีลมมรสุมพัดผาน และลักษณะภูมิอากาศดังกลาว
ทำใหประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีประชากรบางสวนที่อาศัยอยูบริเวณชายฝงทะเล
ประกอบอาชีพการประมง 

 สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
  อาชีพหลักของประชาชนคือ เกษตรกรรม ซึ่งพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ ไดแก ทุเรียน เงาะ มังคุด
ลองกอง ยางพารา ปาลมน้ำมัน และกาแฟ รองลงมาคือ การประมง การคาสงและคาปลีก ดานอุตสาหกรรม 
สวนใหญเปนอุตสาหกรรมที่ตอเนื่องจากการเกษตร เชน อุตสาหกรรมผักและผลไมบรรจุกระปอง อุตสาหกรรม 
การสกัดน้ำมันปาลม อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็ง อุตสาหกรรมปลาปน เปนตน ประชาชนสวนใหญนับถือ 
ศาสนาพุทธ มีการจัดงานประเพณีที ่เปนวัฒนธรรมสืบทอดกันมาเปนเวลา อันยาวนานซึ ่งสะทอนใหเห็นถึง 
วิถีชีวิตความเปนอยูดานวัฒนธรรมและสังคมของชุมชน เชน งานประเพณีแหพระแขงเรือ งานหมผาพระบรมธาตุฯ
งานเทศกาลลองแพพะโตะ เปนตน  
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ภารกิจสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เปนหนวยงานราชการสวนกลาง ที่ตั้งอยูใน 
สวนภูมิภาค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหนาที่ตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 และ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ดังตอไปนี้  

  (1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของ สพท.ใหสอดคลองกับ นโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น  

  (2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นที่ 
การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม 

การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว  

  (3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

  (4) กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

  (5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
  (6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

  (7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

  (8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ ่นรวมทั ้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื ่นที่
จัดรูปแบบหลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา   

  (9) ดำเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  

  (10) ประสาน สงเสริม การดำเนินงานของอนุกรรมการและคณะทำงานดานการศึกษาและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะสำนักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 

  (11) ประสาน ปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในฐานะสำนักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา และ (12) ปฏิบัติหนาที่อื่น
เกี่ยวกับกิจการภายใน สพท.ที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของหนวยงานใดโดยเฉพาะ/ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
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โครงสรางการบริหารงาน 
 

 

 

เครือขายในการบริหารจัดการ  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 แบงเครือขายสถานศึกษา ออกเปน  
9 เครือขายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

ตารางที่ 1 รายช่ือเครือขายสถานศึกษา 
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ขอมูลบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา/ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ขอมูลบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตารางที่ 2 บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

 
 
 
  

6 



ขอมูลบุคลากรในสถานศึกษา 

 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีพื ้นที ่ร ับผิดชอบการจัดการศึกษา 
ประกอบดวย 5 อำเภอ คือ อำเภอหลังสวน อำเภอสวี อำเภอทุงตะโก อำเภอละแม และอำเภอพะโตะ มีขอมูล
ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนก ไดดังนี ้

ตารางที่ 3 จำนวนบุคลากร ในสถานศึกษา จำแนกตามรายอำเภอ 

 

ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1) 

 

ขอมูลระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษารายอำเภอ 

 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีการจำแนก ระดับ 
การจัดการศกึษา รายอำเภอ โดยจำแนก ไดดังนี้ 

ตารางที่ 4 สถานศึกษาจำแนกตามระดับการจัดการศึกษา รายอำเภอ ปการศึกษา 2564  

  

ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1) 
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ขอมูลนักเรียนปการศึกษา 2564 

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีการจำแนกจำนวน
นักเรียนหองเรียน และเพศ ไดดังนี้ 

ตารางที่ 5 จำนวนนักเรียน หองเรียน จำแนกรายชั้น เพศ ปการศึกษา 2564 

 

ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1) 

 

ตารางที่ 6 จำนวนนักเรียนจำแนกรายอำเภอ ปการศึกษา 2564 

 

ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1) 
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ตารางที่ 7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พ.ศ. 2563 

 

ตารางที่ 8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พ.ศ. 2563 

 

ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 สรุปผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผานมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2ไดดำเนินงานตามภารกิจการจัดการศึกษา โดยมุงสงเสริม สนับสนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานผานวิกฤตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโคนา 2019 (COVID-19) ใหสามารถ
จัดการศึกษาใหกับนักเรียนทุกคนผานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน การดำเนินงานโดยสรุปจากฐานขอมูลระบบติดตามและประเมินผล
แหงชาติ (eMENSCR) ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษยและของชาต ิ
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ไดขับเคลื ่อนนโยบายดานการจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ เพื่อมุงเนนการพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดี 
ตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีอัตลักษณ 
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอครอบครัวชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มี
วินัย และรักษาศีลธรรม เปนผูเรียนที่มีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมทุกรูปแบบผาน
โครงการ/กิจกรรม จำนวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ3.12 ของผลการดำเนินงาน งบประมาณ 260,000 
บาท คิดเปนรอยละ 0.31 ของการใชงบประมาณในการดำเนินการ  
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นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ไมมีโครงการ/กิจกรรม 
 
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเริ่ม
ตั้งแตประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย ตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา ผานโครงการ/กิจกรรม 
จำนวน 24 โครงการ คิดเปนรอยละ 75 ของผลการดำเนินงาน งบประมาณ 33,671,168 บาท คิดเปนรอย
ละ 40.73 ของการใชงบประมาณในการดำเนินการ 
 
นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สงเสริม สนับสนุนโอกาสในการเขาถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เนนการสรางโอกาสใหเด็กวัย
เรียน และผูเรียนทุกคนเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน ผานโครงการ/กิจกรรม 
จำนวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 6.25 ของผลการดำเนินงาน งบประมาณ 48,441,142 บาท  
คิดเปนรอยละ 58.60 ของการใชงบประมาณในการดำเนินการ 
 
นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ไมมีโครงการ/กิจกรรม 
 
นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สงเสริม สนับสนุน หนวยงาน ทุกระดับ
ตั้งแตสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหมีความทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน มีความโปรงใส ตรวจสอบได ผานโครงการ/
กิจกรรมจำนวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 15.62 ของผลการดำเนินงาน งบประมาณ 285,559 บาท  
คิดเปนรอยละ0.34 ของการใชงบประมาณในการดำเนินการ 
 

ทิศทางการพัฒนาในป 2565 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีทิศทางการดำเนินงาน ในงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ตามจุดเนนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 ที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 -2580) แผนปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา ดังนี ้

 1. ดานความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการมีสุขภาวะท่ีดีสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ 
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 2. ดานโอกาส ดังนี้ 
  2.1 สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางรางกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ สังคมและสติปญญา ใหสมกับวัย 
  2.2 ดำเนินการ ใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน อยางมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อการศึกษาตอ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสูความเปนเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
  2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูในการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อปองกันไมให
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง
เทาเทียมกัน 
  2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ดานคุณภาพ ดังนี้  
  3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จำเปนของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 
  3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และการ
เลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทำ 
  3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเปน ในแต
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งสงเสริมการจัดการเรียนรูที่สรางสมดุลทุกดาน 
สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชชีพอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปนครู 

 4. ดานประสทิธิภาพ ดังนี ้
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื ้นที ่เปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถดำรงอยูได
อยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที ่
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 - 3 นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนปฏิรูป 
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สวนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  

จุดเนนการดำเนินงาน 

 
  



สวนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา/จุดเนนการดำเนินงาน 

 

วิสัยทัศน (Vision)   จัดการศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเปนไทย   
คานิยมองคกร (Values)   เต็มใจบริการ ประสานสัมพันธ 
พันธกิจ (Mission)  
          1. ประสาน สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง  
  2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีสวนรวม เสริมสรางครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบ
ตอคุณภาพการศึกษา 
 4. สงเสริม สนับสนุนและประสานใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

เปาประสงค (Goal) 
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง 
2. ผูเรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะตามสายงานและ

ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน 
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และสถานศึกษา  มีระบบการบริหาร

จัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

นโยบาย  
1. ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 
2. ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
4. ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อม

ล้ำทางการศึกษา 
5. ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 

การบริหารงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ไดวิเคราะหโครงการ/กิจกรรม โดยจำแนก
ตามยุทธศาสตร ดังนี้  
 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง 
 ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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จุดเนนการดำเนินงาน  
 จุดเนนที่ 1  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 จุดเนนที่ 2  การอานออกเขียนได 
 จุดเนนที่ 3  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   จุดเนนที่ 4  ดานความปลอดภัย  
         จุดเนนที่ 5  ดานโอกาส  
        จุดเนนที่ 6  ดานคุณภาพ  
 จุดเนนที่ 7  ดานประสิทธิภาพ  
 

จุดเนน แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วดั 

  จุดเนนที่ 1 
การประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ขั้นเตรียมงาน 
 1. ศึกษาสภาพการดำเนินการระบบคุณภาพภายใน  
   สถานศึกษาในสังกัด 

 2. สรุปสะทอนปญหาการจัดพฒันาระบบคุณภาพ 
   ภายในสถานศึกษาทีผ่านมา 
         ขั้นดำเนินการ 
 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบ 
   ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน 119  
   โรงเรียนๆ ละ 3 คน (ประกอบดวยผูบริหาร/ 
   ครูวิชาการขั้นพืน้ฐาน/ครูวิชาการปฐมวัย) 
                  ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 
1. ประกาศรายชื่อผูทรงคุณวุฒ ินิเทศ ติดตาม 
  ประเมินคุณภาพการระบบประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษา ในระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
2. สรุปผลสงัเคราะหการรายงานผลประเมินคุณภาพ 
  สถานศึกษา 
                ขั้นรายงาน      
- รายงานผลประเมินคุณภาพสถานศึกษาถึง สพฐ.  
  และ สมศ.ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
1. ผูบริหารและครูมคีวามรูความเขาใจใน  
การประกันคุณภาพการภายในสถานศึกษา  
2. รอยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีผลการ
ประเมินตนเอง ในแตละมาตรฐานตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
อยูในระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเนนที่ 2 
การอานออก 
เขียนได  
 

 1. จัดทำโครงการพัฒนาการอานออก เขียนได 
   อานคลอง เขียนคลองเพื่อตอบสนองจุดเนน 
    ของ สพฐ. 
2. สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยระดบั   

     ป.1-ป.6 
 3. กำหนดแผนงานทางวชิาการเพื่อสงเสริมการ 
   สอนภาษาไทยรวมกบัโรงเรียนเพื่อใหการเรียน 
   การสอนบรรลุตามแผนงานอยางชัดเจนเปน 
   รูปธรรม 
4. นิเทศ ติดตาม กำกับดูแลและใหความชวยเหลือ 
   อยางใกลชิด เยี่ยมชัน้เรียนอยางตอเนื่องและทัว่ถึง 

1. ทุกโรงเรียนมีพัฒนาการ การอานการ
เขียนเพิ่มขึ้น 
2. มีการสนับสนุนดานวัสดุ การเรียนการ
สอน และการสรางขวัญกำลังใจ 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการสอนภาษาไทย
มีการผลิตสื่อภาษาไทยเพื่อใชประโยชนตอ
การเรียนการสอน 
4. มีการนิเทศภายในสนบัสนุนชวยเหลือ
ครูผูสอนอยางตอเนื่อง 
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จุดเนน แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 

จุดเนนที่ 3 
ระบบการดูแล 
ชวยเหลือ
นกัเรียน 
 

1. จัดทำแผนโครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับระบบดูแล 
  ชวยเหลือนักเรียน การเสริมสรางทักษะชีวิตและ 
  การคุมครองนักเรียน 
2. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและมอบหมาย 
  ความรับผิดชอบผูเรียนเปนรายบุคคล 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนนิงาน 
4. จัดทำแผนและปฏทิินการเยีย่มบานนักเรยีน 
5. ออกเยี่ยมบานนักเรียน 
6. การคัดกรองและจำแนกนักเรียนเปนรายกลุม 
   รวบรวมขอมูล สรุปรายงานและความเห็นของ 
   ผูเยี่ยมบาน เพื่อรวบรวมเปนหลักฐานขอมูล 
   นักเรียนไวเปนฐานในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
7. โรงเรียนจัดทำขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบนั 
   ถูกตอง และทันสมัย 
8. จัดกิจกรรมปองกัน แกไข และสงเสริมพฒันา 
   ผูเรียนตามสภาพอยางเหมาะสม 
9. ประเมินผลการจัดกจิกรรม ปองกัน แกไข 

และสงเสริมการพฒันาผูเรียน 
 10. ประสานและสงตอการแกไข และพัฒนา 
   นักเรียนแกผูเรียนที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและ 
   ภายนอกสถานศึกษา 

1. ทุกโรงเรียนมีแผนการเยี่ยมบาน 
   นักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครัง้ 
2. ครูทุกคนจัดทำขอมูลนักเรียนเปน 
   รายบุคคล  เพื่อประโยชนในการจัด 
   การเรียนการสอน  
3. การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 
   ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 
4. มีการใชนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที ่
   เปนเลิศในการดูแลและชวยเหลือ 
   นักเรียน การเสริมสรางทักษะชีวิต 
   และการคุมครองนักเรียน 
 

จุดเนนที่ 4 
ดานความ
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 

 

 
   พัฒนาแบบกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหผูเรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ สถานศึกษา จากภัย
พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถงึการจัด
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ปรับตัวตอโรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ำๆ 
 

 
1. จัดใหมีมาตรฐานในการบริหารและ 
   การจัดการดานความปลอดภัย อาชีวะ   
   อนามัย และสภาพแวดลอมใน 
   การทำงานในหนวยงาน 
2. จัดใหมีการติดสัญลักษณเตือนอนัตราย 
   เคร่ืองหมาย ความปลอดภัย 
3. จัดทำขอบังคับและคูมือวาดวยความ 
   ปลอดภัยในการทำงานและฝกอบรม 
   จนบคุลากรปฏิบัตงิานไดอยางถูกตอง 
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จุดเนน แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 

จุดเนนที่ 5 
ดานโอกาส 

 

 
1. สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยเขาเรียนทุกคนมีพัฒนาการ 
    ที่ดี ทั้งทางรางกาย จิตใจ วนิัย อารมณสังคม และ 
    สติปญญา ใหสมกับวัย 
2. ดำเนินการใหเดก็และเยาวชนไดรบัการศึกษา 
    เยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
    อยางมีคุณภาพตามมาตรฐานวางรากฐาน 
    การศึกษาเพื่ออาชพี สามารถวิเคราะหตนเอง เพื่อ 
    การศึกษาตอและประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพ 
    และความถนัดของตนเอง 
 3. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูใน 
    การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปองกันไมใหออกจาก 
    ระบบการศึกษา รวมทั้งชวยเหลือเด็กตกหลนและ 
    เด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง 
    เทาเทียมกัน 
4. สงเสริมใหเด็กพิการ และผูดอยโอกาสใหไดรับ 
    โอกาสทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพมีทักษะในการ 
    ดำเนินชีวิต มีพืน้ฐานการประกอบอาชีพพึ่งตนเอง 
    ไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักปรัชญา 
   ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 
1. ประชากรในวัยเรียนไดเขาเรียนในทุก 
 ระดับการศึกษาอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน 
2. มีความเสมอภาคของการเขาเรียน 
  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ไดรับการ 
  สนับสนนุคาใชจายในการศึกษา 
3. ผูเรียนที่ดอยโอกาสไดรบัการพัฒนา 
 สมรรถภาพหรือบริการทางการศกึษาที่   
 เหมาะสม 
4. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงในการดำเนนิชีวิตเพิ่มขึ้น 
 

จุดเนนที ่6 
ดานคุณภาพ 

 

 
1. สงเสริมการจดัการศึกษาใหผูเรียนมีความรูมีทักษะ 
  การเรียนรู และทักษะที่จำเปนของโลกในศตวรรษ 
  ที่ 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักใน 
   สถาบนัหลักของชาติ ยึดมัน่การปกครองในระบบ 
   ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
   มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 
2. พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน  
   คณิตศาสตร การคิดขั้นสงู นวัตกรรม วิทยาศาสตร  
   เทคโนโลยดีิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพื่อเพิ่ม 
   ขีดความสามารถในการแขงขัน และการเลือกศกึษา 
   ตอเพื่อการมีงานทำ 
 

 
1. ผูเรียนทุกระดับมีพฤตกิรรมที่ 
   แสดงออกถึงความตระหนักใน 
   ความสำคัญของการดำรงชีวติมี 
   คุณธรรม จริยธรรม 
2. สถานศึกษามีการจัดการเรียน            
   การสอน กจิกรรมเพื่อสรางความ 
   เปนพลเมืองเพิ่มขึ้น 
3. ความสามารถดานวิทยาศาสตร  
   คณิตศาสตร ดานการอาน การใช 
   ภาษาในการประเมินรวมกบั 
   นานาชาติสงูขึ้น 
4. ผูสำเร็จการศึกษามีสมรรถนะเปนที่พงึ
พอใจของสถานประกอบการเพิม่ขึ้น 
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จุดเนน แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 

จุดเนนที่ 6 
ดานคุณภาพ 
(ตอ) 

 
3. ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรสมรรถนะที่เนนการ 
   พัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเปนในแตละระดับ จัด 
    กระบวนการเรียนรูแบบลงมอืปฏิบัติจริง รวมทั้ง 
   สงเสริมการจัดการเรียนรูที่สมดุลทุกดาน สงเสริม 
   การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปญญา พัฒนา 
   ระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนคร ู
   ยุคใหม มีศักยภาพในการจดัการเรียนการสอน ตาม 
   หลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาทีท่ี่ดี  
   มีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยดีิจิทัล ม ี
  การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมทั้งม ี
  จิตวิญญาณความเปนคร ู

 
5. สถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ 
   ประกันคุณภาพเพิ่มขึน้ 
6. ผูเรียนมีคะแนนผลการทดสอบ 
   ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน  
   (O-NET) แตละวชิาผานเกณฑ 
   คะแนน รอยละ เพิ่มขึน้ 

จุดเนนที่ 7 
ดาน
ประสิทธิภาพ 

 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นที่เปนฐาน  
   มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน 
   ฐานขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองทันสมัย และการม ี
   สวนรวมของทุกภาคสวน 
2. พัฒนาโรงเรียนดี 4 มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของ 
   ชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถ 
   ดำรงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหม ี
   คุณภาพอยางยั่งยนื สอดคลองกับบริบทของพืน้ที ่
3. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
   ทีมีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1-3 นอยกวา  
   20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ  
   สอดคลองกับบริบทของพืน้ที ่
4. สงเสริมการจัดการศึกษาที่มคีุณภาพในสถานศึกษา 
   ที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มกีารดำเนินการตาม 
   วัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที ่
   ลักษณะพิเศษ 
5. สนับสนุนพืน้ทีน่วัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบ 
   การพัฒนานวัตกรรม การศึกษาและการเพิ่มความ 
   คลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น 
   พื้นฐาน 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ตดิตาม และ 
   ประเมินผลการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
1. มีฐานขอมูลดานการศึกษาเพือ่ 
  ประโยชนในการวางแผนการบริหาร 
  จัดการที่ทันสมัยและถูกตอง สามารถ 
  เชื่อมโยงทุกภาคสวน 
2. มีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวน 
  สนับสนนุทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
  หนวยงาน องคกรภาครัฐ เอกชน ม ี
  สวนรวมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ 
  เพิ่มขึ้น 
3. มีการจัดสรรงบประมาณตาม 
  ประเมิน (Agenda) สูงขึน้ เมื่อเทียบ 
  กับงบประมาณตามภารกิจ  
  (Function) 
4. มีฐานขอมูลดานการศึกษาเพือ่ใช 
  ประโยชนในการวางแผนการบริหาร 
  จัดการศึกษาการติดตามและ 
  ประเมินผล 
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สวนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

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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เชิงคุณภาพ 

         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 

 

 

26 



 

 

 
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           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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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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สวนที่ 4 

แนวทางการบริหารโครงการ 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 4 

แนวทางการบริหารโครงการ 

 

การบริหารโครงการและงบประมาณ 
  แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนเครื่องมือสำคัญ
ในการปฏิบัติงานเพื ่อสงมอบผลผลิตการใหบริการการศึกษาที ่เช ื ่อมโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ในแตละปงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงไดกำหนดกระบวนการนำแผน 
สูการปฏิบัติ และปจจัยความสำเร็จ เพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน การปฏิบัตินั้น จะตองอาศัยความรวมมือ
ของทุกสวนในสังกัดที ่จะมุ งมั ่นผลักดันการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ ภายใตกลยุทธที ่กำหนดไว 
ในแผนพัฒนาครูและบุคลากรประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และในการดำเนินงานโครงการตาง ๆ ใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาประสงคที่กำหนดไว จำเปนอยางยิ่งทีต่องอาศัยความรวมมือทั้งในดานบุคลากร งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีตาง ๆ ตลอดจนการสรางความตระหนักในการมีสวนรวมอยางเปนเอกภาพและ 
การสื่อสารระหวางหนวยงาน ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงกำหนด
แนวทางที่สำคัญในการนำแผนสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้ 

  1.1 สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทุกระดับ เพื่อเปนกลไกสำคัญในการดำเนินการ 
แปลงยุทธศาสตร กลยุทธ ภายใตแผนพัฒนาครูและบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม โดยกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะนำไปสูผลสัมฤทธิ์ของเปาประสงคที่ชัดเจน 

  1.2 ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารหนวยงานตองใหความสำคัญในการใชแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เพื่อเปนกรอบในการบริหารการดำเนินงานและการใชงบประมาณของหนวยงาน 

  1.3 ชี ้แจง สรางความรูและความเขาใจในสาระสำคัญของแผนพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาไดรับทราบความรูความเขาใจในเนื้อหาของแผนอยางถูกตองชัดเจน 

  1.4 ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ควรมีการกำหนดทิศทางดังนี้ 1) แตงตั้งคณะกรรมการติดตามความกาวหนาในแตละโครงการ 
การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบของการดำเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยกำกับติดตามเปน 3 ระยะ  
คือ กอนดำเนินการระหวางดำเนินการ และหลังการดำเนินการ พรอมทั้งสรุปผลและรายงาน 2) ใชตัวชี้วัด  
คาเปาหมายตามตัวชี ้ว ัดของแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มากำหนดเปนเกณฑที่สำคัญในการประเมินผล 
3) การวิเคราะหประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณตามโครงการ รวมทั้งมีระบบการกำกับ ดูแลใหโปรงใส 
และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด 

  1.5 การบริหารงบประมาณใหคำนึงถึงความคุมคา คุมทุน ประหยัด และเกิดประโยชนตอผูเรียน
สูงสุดสอดคลองกับกลยุทธ จุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และบูรณาการ 
การดำเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการดำเนินงาน
จะตองถูกตองตามวัตถุประสงคของงบประมาณ และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 
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แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 2.1 การพัฒนาผูบริหาร 
   2.1.1 การฝกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรตาง ๆ ที่จัดขึ้นเอง หรือหนวยงานอื่นจัด
อบรมสัมมนา อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
   2.1.2 การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาดานวิสัยทัศน อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามแตโอกาส 
   2.1.3 สงเสริมการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น 
 2.2 การพัฒนาลูกจางประจำ ลูกจางชัว่คราว 
   2.2.1 การฝกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรตาง ๆ ที่จัดขึ้นเอง หรือหนวยงานอื่นจัด
อบรมสัมมนา อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
   2.2.2 การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาดานวิสัยทัศน อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามแตโอกาส 
   2.2.3 สงเสริมการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น 
 2.3 การพัฒนาลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว 
   2.3.1 จัดใหลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราวไดเขารับการพัฒนา หรือฝกอบรม ดูงาน
หรือเขารวมสัมมนาและทัศนศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามแตโอกาส 
   2.3.2 เปดโอกาสใหพนักงาน ลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราว ที่มีความสนใจไดมีโอกาส
ศึกษาหาความรู และสงเสริมใหมีการศึกษาตอเพื ่อใหมีคุณวุฒิสูงขึ ้นและจัดใหมีการฝกอบรมเพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ดาน 
   2.3.3 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
 2.4 การพัฒนาขาราชการบรรจุใหม 
   2.4.1 การใหฝกทดลองการปฏิบัติงาน ใหทดลองปฏิบัติงานสำหรับบุคคลที่บรรจุใหม
ภายใตการสอนงานโดยบุคลากรที่มีความสามารถตามตำแหนงหนาที ่
   2.4.2 การปฐมนิเทศ แนะนำชี้แจงกอนบรรจุงานใหม 
   2.4.3 การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานใหมีการเปลี่ยนงานภายใน 30 วัน หลังจาก
ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง หรืออาจจะ 3-4 เดือน/ ครั้ง เพื่อให มีความรูเบื้องตนในงานหลาย ๆ ดาน 
 

การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 กำหนดแนวทางติดตาม ประเมินผล
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผูเขารับการพัฒนา โดยใชวิธีการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 
 การติดตาม 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ไดกำหนดระยะเวลาในการติดตาม
และประเมินโครงการ เปน 3 ระยะ คือ 1) กอนดำเนินการ 2) ระหวางดำเนินการ 3) หลังการดำเนินการ 
 การประเมินผล 
  1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
    วิธีดำเนินการประเมินผลโดยใชแบบสอบถามหลังจากการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  
เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมในแตละครั้ง โดยนำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมครั้งตอไปและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมรายป ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากร รวมกับผูรับผิดชอบ 
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  2. ประเมินผลดานการพัฒนาบุคลากร 
    วิธีดำเนินการ  
     3.2.1 แตงตั้งคณะกรรมการพฒันาบุคลากรในระดับสำนักงานเขตพื้นที่ และระดับ
สถานศึกษาเพื่อประเมินโดยใชแบบประเมินผลการนำความรูจากการพัฒนาบุคลากรไปใชในการปฏิบัติงาน 
เพื่อติดตามผลผูเขารับการพัฒนาหลังจากการไดรับการพัฒนาไปไดระยะเวลาหนึ่ง 
     3.2.2 ผูบังคับบัญชาชั้นตนสังเกตความกาวหนา/การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
จากนั ้นประเมินผลความกาวหนาในแบบประเมินผลการนำความรู จากการพัฒนาบุคลากรไปใช ใน 
การปฏิบัติงาน และประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  3. ประเมินผลตามตัวชี้วัด 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ไดกำหนดตัวชี้วัดในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับตัวชี้วัดตามจุดเนนในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2565 ดังนี้  3.1 รอยละของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาองคความรูตรงตามความตองการของบุคคล  3.2 รอยละของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรูที่ใชทักษะกระบวนการคิด รวมทั้งการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู  3.3 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกตใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย  3.4 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา สรางเครือขายการเรียนรู 
การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของ และทุกภาคสวนใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู  3.5 ศึกษานิเทศกทุกคน 
สามารถนิเทศและชวยเหลือครูใหจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
การรายงานผลการประเมินโครงการ 
 การรายงานผล เปนการรายงานผลโครงการใหผูเกี่ยวของทราบถึงผลการปฏิบัติงาน การเบิกจาย
งบประมาณ ตลอดจนปญหา อุปสรรค เพื่อทบทวน กำหนดมาตรการเพื่อปรับปรุงกระบวนการการปฏิบัติงาน 
และแกปญหาอยางทันเหตุการณ มีระบบวิเคราะหประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
เปนไปตามเปาหมายที่กำหนด โดยแบงการรายงานผลการดำเนินงานเปน 4 ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 
เดือน , ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน , ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน และไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน  
 ไตรมาสที่ 1 รอบการปฏิบัติงานระหวางเดือน ตุลาคม  - ธันวาคม  
 ไตรมาสที่ 2 รอบการปฏิบัติงานระหวางเดือน มกราคม  - มีนาคม  
 ไตรมาสที่ 3 รอบการปฏิบัติงานระหวางเดือน เมษายน  - มิถุนายน 
 ไตรมาสที่ 4 รอบการปฏิบัติงานระหวางเดือน กรกฎาคม - กันยายน 
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