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ก

ค ำน ำ 

              ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9  ได้ก าหนดไว้ว่า  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการ
ปฏิบัติคือ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด  ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า  (2)  การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1)  ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน  เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ในการจัดท านโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการ
ศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน นโยบาย กลยุทธ์และจุดเน้น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1  และความต้องการของท้องถิ่น  ดังนั้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยจัดท าให้
สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) 
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  เพ่ือให้ เป็นกรอบแนวทางในการปฎิบัติ งานได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

              ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ที่ร่วมมือร่วมใจกันจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จนส าเร็จ 
ไปด้วยดี 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
กุมภาพันธ์  2564 
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                                                                     ข                                        

                                         สำรบัญ  
                                                                                                               หน้ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ค ำน ำ                                                                                                      ก 
สำรบัญ                                                                                                   ข 
ส่วนที่  1  สภาพการจัดการศึกษา                                                       1 

                  บทบาทและอ านาจหน้าที่                                                                      2                                 2                                                                                                                                                        
             ข้อมูลพื้นฐาน                                                                                    7                                                                                                                                                                          
ส่วนที่  2  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                      13 
             ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)                                                      13 
             แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่เกี่ยวข้อง                   16 
             แผนปฎิรูปประเทศ                                                                            28 
             แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)              31 
             แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)                                             33 
             นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)                         35 
             นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 -2564                                           37 
             นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ                                                                 38                                                                                                                                                                                                             

                  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ  
             พ.ศ. 2564 – 2565                                                                            42                                                     
             นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1                        43                          
ส่วนที่  3  รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564           48                          
             การบริหารจัดการส านักงาน                                                                  49 

                  แผนการใช้เงินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1                  
                  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                            50                                                                                                           

             รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/ตามนโยบาย สพฐ.                                        53                                                                                                                                                                                                                            
ส่วนที่  4  การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ                                                             184            
ภำคผนวก 
           - ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/แนวทางการพัฒนาโครงการ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 

             - ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ที่ 244/256 
               ลงวันที่  4  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
             - คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
               ชุมพร เขต 1 
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 ตั้งอยู่ เลขที่ 60/1 หมู่ที่ 5                          
ต ำบล ขุนกระทิง อ ำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 0-7757-6458  โทรสำร 0-7757-6253                  
มีอำณำเขตและเขตบริกำรในควำมรับผิดชอบจัดกำรศึกษำ  3 อ ำเภอ  ประกอบด้วยอ ำเภอเมือง
ชุมพร  อ ำเภอท่ำแซะ  และอ ำเภอปะทิว    

แผนที่แสดงเขตบริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 

ส่วนที ่ 1 

1. สภาพการจัดการศึกษา 
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             ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1  เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล                 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำม มำตรำ37 แห่ง       
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  และมีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 

   1. จัดท ำนโยบำยแผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย   
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

   2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ  และก ำกับตรวจสอบ  ติดตำมกำร                
ใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

   3. ประสำนงำน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
             4. ก ำกับ ดูแล  ติดตำม  และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรวมทั้ง
หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำนอกระบบ  กำรศึกษำตำมอัธยำศัยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

   5. ศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ         
             6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ  รวมทั้งทรัพยำกรบุคคลเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนกำรจัดและ
พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  7. จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  8. ประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ  สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ
รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  9. ด ำเนินกำรและประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุนกำรวิจัย  และกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

10. ประสำนส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำน  ด้ำนกำรศึกษำ 
11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำคเอกชน และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
12. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนใด

โดยเฉพำะหรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1   นอกจำกมีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม   
มำตรำ 37  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร   พ .ศ . 2546 แล้วยังมีอ ำนำจ                      
หน้ำทีในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  และพัฒนำสำระของหลักสูตรกำรศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ                       
ขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกัน                        
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำรับผิดชอบในกำรพิจำรณำ 

2. บทบาทและอ านาจหน้าที่
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แบ่งส่วนรำชกำรภำยในของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  รวมถึงปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำย                            
ก ำหนดโดยด ำเนินกำรจัดรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเป็นศูนย์ประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์เครือข่ำย                          
10 เครือข่ำย สถำนศึกษำ จ ำนวน 107  โรงเรียน  ดังต่อไปนี้ 
 (1)  เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 1   จ ำนวน  9  โรงเรียน ประกอบด้วย 

     1)  อนุบำลชุมพร         2)  เมืองชุมพรบ้ำนเขำถล่ม     
            3)  วัดดอนเมือง                         4)  ไทยรัฐวิทยำ 66 (บ้ำนนำเนียน)  
             5)  บ้ำนท่ำไม้ลำย                          6)  บ้ำนนำแซะ 
       7)  วัดน้อมถวำย    8)  บ้ำนท่ำมะปริง                                                      
            9)  บ้ำนเขำวง    
                                        

          (2)  เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2    จ ำนวน  8  โรงเรียน ประกอบด้วย 
   1)  บ้ำนคอเตี้ย                        2)  บ้ำนดอนไทรงำม       
                      3)  วัดดอนรวบ                             4)  วัดคูขุด      
                      5)  วัดนำทุ่ง                     6)  บ้ำนในห้วย    
   7)  วัดหำดทรำยแก้ว                   8)  อนุบำลเมืองชุมพร (วัดสุบรรณนิมิตร) 
                                                   

 (3)  เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 3   จ ำนวน  7  โรงเรียน ประกอบด้วย 
   1)  ชุมชนบ้ำนนำชะอัง                  2)  วัดหูรอ       
            3)  บ้ำนสำมเสียม                          4)  บ้ำนศำลำลอย       
            5)  วัดบำงลึก                                6)  บ้ำนหนองเนียน     
        7)  ชุมชนวัดหำดพันไกร  
                                            
 (4)  เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 4   จ ำนวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วย 
          1)  วัดพิชัยยำรำม         2) บ้ำนหัวถนน  
            3)  บ้ำนหำดภรำดรภำพ 4)  วัดหัวกรูด     
            5)  บ้ำนคอสน    6)  บ้ำนบำงคอย    
  7)  บ้ำนบำงหลง                            8)  วัดดอนทรำยแก้ว                   
            9)  บ้ำนทุ่งมะขำม                         10) บ้ำนหำดทรำยรี     
           11) บ้ำนปำกน้ ำ (เผดิมจีนนำวำสงเครำะห์) 
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 (5)  เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 5  จ ำนวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วย 
         1)  วัดขุนกระทิง                        2)  บ้ำนเขำบ่อ                  
            3) บ้ำนช่องไทรรำษฎร์พัฒนำ        4)  บ้ำนทุ่งหงษ์  
            5)  วัดดอนมะม่วง                       6)  วัดทุ่งคำ    
         7)  บ้ำนเขำชันโต๊ะ                       8)  บ้ำนเขำยำวรำษฎร์พัฒนำ  
            9)  บ้ำนคลองสูบ                         10)  วัดเชิงกระ          
          11)  ชุมชนบ้ำนถ้ ำสิงห์ 
                                        
  (6)  เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 1  จ ำนวน  18  โรงเรียน ประกอบด้วย 
       1)  บ้ำนคันธทรัพย์                       2)  บ้ำนเนินทอง                
            3)  บ้ำนพรุตะเคียน                    4)  บ้ำนสวนทรัพย์  
           5)  บ้ำนเหมืองทอง                     6)  บ้ำนใหม่สมบูรณ์     
       7)  บ้ำนกลำง                         8)  บ้ำนตำหงษ์                  
            9)  บ้ำนธรรมเจริญ     10)  บ้ำนบึงลัด        
            11)  บ้ำนยำยไท                       12)  ประชำนิคม 4 
         13)  บ้ำนงำช้ำง                            14)  บ้ำนทรำยขำว           
           15)  บ้ำนร้ำนตัดผม    16)  ประชำพัฒนำ   
            17)  ชุมชนบ้ำนคุริง (มิตรภำพที่ 25)   18) บ้ำนแก่งเพกำ 
                                          
 (7)  เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 จ ำนวน  7  โรงเรียน  ประกอบด้วย 
            1)  ชุมชนประชำนิคม             2)  ไทยรัฐวิทยำ ๗๗ ( บ้ำนเนินสันติ )   
            3)  อนุบำลท่ำแซะ     4)  บ้ำนท่ำลำนทอง     
            5)  ประชำนิคม 2                   6)  บ้ำนใหม่พัฒนำ 
  7)  บ้ำนละมุ                                                     

                                                   
                                        

        (8)  เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 3  จ ำนวน  12  โรงเรยีน  ประกอบด้วย 
   1)  บ้ำนบำงไม้แก้วประชำสำมัคคี       2)  บ้ำนดอนเคี่ยม     
                       3)  บ้ำนรับร่อ   4)  บ้ำนหำดใน   
                      5)  บ้ำนเขำพำง                           6)  บ้ำนหนองเรือ     
   7)  บ้ำนหัวว่ำว     8)  บ้ำนหำดส้มแป้น 
                       9)  บ้ำนหำดหงส์                         10)  บ้ำนจันทึง     
                     11)  บ้ำนน้ ำเย็น                           12)  บ้ำนหินแก้ว 
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   (9)  เครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 1 จ ำนวน 13 โรงเรียน ประกอบด้วย 
  1)  อนุบำลปะทิว (บำงสนพิพิธรำษฎร์บ ำรุง) 2) บ้ำนคอกม้ำ  
            3)  บ้ำนดอนตะเคียน       4)  ชุมชนบ้ำนทะเลทรัพย์     
            5)  ไทยรัฐวิทยำ  ๗๘ (วัดสำมัคคีชัย)       6)  บ้ำนสะพลี(บำงกอกโพสต์ศึกษำ) 
            7)  อนุบำลบ้ำนเนินส ำลี                       8)  บ้ำนชุมโค     
          9)  บ้ำนดอนทรำย                             10)  บ้ำนบ่ออิฐ  
            11)  บ้ำนบำงจำก                              12)  บ้ำนวังช้ำง                        
       13)  บ้ำนหินกบ    
                                         

      (10)   เครือข่ายสถานศกึษาปะทิว 2  จ ำนวน  11  โรงเรยีน ประกอบด้วย 
  1)  ชุมชนมำบอ ำมฤต                     2)  บ้ำนทุ่งเรี้ย                      
           3)  บ้ำนห้วยรำกไม้     4)  วัดดอนยำง                 
            5)  บ้ำนถ้ ำธง                6)  บ้ำนน้ ำพุ      
    7)  วัดบำงแหวน                       8)  ไทยรัฐวิทยำ ๗๖ (บ้ำนพละ)     
           9)  บ้ำนไชยรำช                          10)  บ้ำนทรำยแก้ว                    
          11)  บ้ำนปำกคลอง     
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หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบ 

ประเมนิผล 

กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มนโยบายและกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

กลุ่มนิเทศ  ตดิตาม   

และประเมนิผลการจัดการ

การศึกษา 

กลุ่มบรหิารงาน 

การเงินและสนิทรพัย ์

กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา                  

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

คณะกรรมการศึกษาธกิาร 

จังหวัดชุมพร (กศจ.) 

  
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ชุมพร เขต 1 

จ านวนสถานศึกษา 107 โรง 

โครงสร้างการบริหารงาน 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศกึษา 

 

กลุ่มส่งเสริมการศกึษา

ทางไกล เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
    กลุ่มกฎหมายและคด ี
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    3.1 ข้อมูลจ ำนวนโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  จ ำนวน 107 โรง  
   ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รำยกำร 
จ ำนวนโรงเรียน 

สพฐ. 
คิดเป็นร้อยละ 

 จ าแนกตามขนาดโรงเรียนตามเกณฑ์ สพฐ.   
     - โรงเรียนขนำดเล็ก (นักเรียน 1- 120 คน )           44      41.12 
     - โรงเรียนขนำดกลำง (นักเรียน 121–600 คน)            57      53.27 
     - โรงเรียนขนำดใหญ่ (นักเรียน 601 – 1,500 
คน)  

 4        3.74 

     - โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ(นักเรียน 1,501 คน
ขึ้นไป)  

2        1.87 

 รวม         107        100 
 จ าแนกตามระดับการศึกษา                             

ก่อนประถม -  
ก่อนประถม-ประถมศึกษำ 64 59.81 
ก่อนประถม-มัธยมศึกษำตอนต้น 42 39.26 
ก่อนประถม-มัธยมศึกษำตอนปลำย  1 0.93 
ประถมศึกษำ - - 
ประถมศึกษำ-มัธยมศึกษำตอนต้น             -            - 
ประถมศึกษำ-มัธยมศึกษำตอนปลำย - - 

รวม 107         100 
 จ าแนกตามอ าเภอ   

เมืองชุมพร 45 42.06 
ท่ำแซะ 37 34.58 
ปะทิว 25 23.36 

รวม          107         100 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม  2563 
 
 

3. ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
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 3.2 ข้อมูลนักเรียนและห้องเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  (10 ธ.ค.
2563)                  มีนักเรียน จ ำนวน  25,015   คน และห้องเรียน จ ำนวน  1,274 ห้อง  จ ำแนกตำมระดับ
กำรศึกษำดังนี้  
 ตารางแสดงจ านวนนักเรียนและห้องเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษาและสังกัด 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน/ห้องเรียน  

ชาย หญิง รวม 
   
ห้องเรียน 

จ านวนคน/ห้อง 

อนุบำล 1     199      178      377        38  10คน/ห้อง 
อนุบำล 2  1,039   1,038   2,077      130  16คน/ห้อง 
อนุบำล 3   1,203   1,173   2,376      130  18คน/ห้อง 
รวมอนุบาล 2,441 2,389 4,830 298  
ประถมศึกษำปีที่ 1   1,384    1,115    2,845      136  18คน/ห้อง 
ประถมศึกษำปีที่ 2   1,530    1,334    2,761      137  21คน/ห้อง 
ประถมศึกษำปีที่ 3   1,411    1,355    2,766      136  20คน/ห้อง 
ประถมศึกษำปีที่ 4   1,403    1,222    2,625      134  19คน/ห้อง 
ประถมศึกษำปีที่ 5   1,341    1,284    2,625      131  20คน/ห้อง 
ประถมศึกษำปีที่ 6   1,406    1,289    2,695      132  20คน/ห้อง 
รวมประถมศึกษา 8,475 7,765 16,240 805  
มัธยมศึกษำปีที่ 1     746      600   1,346        55  24คน/ห้อง 
มัธยมศึกษำปีที่ 2     717      570    1,287        57  23คน/ห้อง 
มัธยมศึกษำปีที่ 3     589      577    1,166        53  22คน/ห้อง 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น   2,029    1,694    3,723     164   
มัธยมศึกษำปีที่ 4       24        47        71          2  35คน/ห้อง 
มัธยมศึกษำปีที่ 5       16        43        59          2  29คน/ห้อง 
มัธยมศึกษำปีที่ 6       19        23        42          2  21คน/ห้อง 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 57 89 146 6  

รวมทั้งหมด 13,025 11,990 25,015 1,274  

ข้อมูล ณ วันที่  10  ธันวาคม  2563 
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3.3 ข้อมูลจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ของสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน  1,757 คน  จ ำแนกเป็น 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 117 คน  คร ูจ ำนวน  1,307 คน และบุคลำกรอ่ืน จ ำนวน  333  คน  ดังแสดงใน
ตำรำง  

          ตารางแสดงจ านวนข้าราชการครแูละบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม  2563 

 
รายการ จ านวน(คน) หมายเหต ุ

1. ผู้บริหำร 
    1.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
    1.2 รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 
96 
 21 

  
 

2. ครู      1,307   
3. ลูกจ้ำงประจ ำ  49   
4. ธุรกำร 101   
5. พนักงำนรำชกำร   53  
6. บุคลำกรวิทย์  12  
7. ครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต  39  
8. นักกำรภำรโรง  40  
9. พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร  36  
10. ครูทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน  3  

รวม      1,757  
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ตารางแสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม  2563) 
 

ที ่ รำยกำร 
จ ำนวน
ทั้งหมด 

ประเภทต ำแหน่ง/ จ ำนวน  

หมำยเหตุ 
ทั่วไป วิชำกำร 

ลูกจ้ำง 
  ประจ ำ ช่ัวครำว 

1. ผู้บริหำรกำรศึกษำ  4 - 4 - -  
2. กลุ่มอ ำนวยกำร 18 - 5 9 4  
3. กลุ่มบรหิำรงำนกำรเงินและสินทรพัย์ 8 2 3 - 3  
4. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 8 1 7 - -  
5. กลุ่มนโยบำยและแผน 5 1 4 - -  
6. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 8 4 3 - 1  

7. 
กลุ่มนิเทศติดตำมประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ 

     9 - 7 - 2  

8. หน่วยตรวจสอบภำยใน 2 - 1 - 1  

9. 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร 

2 - 2 - -  

10 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

3 - 3 - -  

11 กลุ่มกฎหมำยและคดี 2 - 2 - -  
           รวมทั้งสิ้น 69 8 41 9 11  
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     ข้อมูลเชิงคุณภาพ                                       

เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2561 - ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ปีกำรศึกษำ 2561 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ปีกำรศึกษำ 2562  

ระดับ
เขตพ้ืนที่ 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ
เขตพ้ืนที่ 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ภำษำไทย 66.26 60.00 52.73 53.18 56.04 50.77 46 46.46 

คณิตศำสตร์ 59.62 52.85 51.05 47.19 55.6 49.6 45.64 44.94 

วิทยำศำสตร์ 60.30 54.15 52.11 48.07 - - - - 

รวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.06 55.67 53.53 49.48 55.82 50.19 45.82 45.70 

           เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
                   ปีการศึกษา 2561- ปีการศึกษา 2562 รายกลุ่มสาระการเรียนรู้  จ าแนกตามระดับ 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ปีกำรศึกษำ 2561   คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ปีกำรศึกษำ 2562  

ระดับ
เขตพ้ืนที่ 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ
เขตพ้ืนที่ 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ภำษำไทย 61.52 59.62 54.61 55.90 53.99 52.10 47.95 49.07 

สังคมศึกษำ - - - - - - - - 

ภำษำอังกฤษ 43.65 41.23 35.47 39.24 37.50 38.02 30.86 34.42 

คณิตศำสตร์ 45.47 42.37 35.65 37.50 37.62 34.04 31.60 32.90 

วิทยำศำสตร์ 43.55 42.59 38.83 39.93 40.80 35.50 34.30 35.55 
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รวมคะแนนเฉลี่ ย
ร้อยละ 

48.55 46.45 41.14 43.14 42.48 39.92 36.18 37.99 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2561 - ปีการศึกษา 2562  รายกลุ่มสาระการเรียนรู้  จ าแนกตามระดับ 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ปีกำรศึกษำ 2561  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ปีกำรศึกษำ 2562   

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ
เขตพ้ืนที่ 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ภำษำไทย 57.23 57.62 55.04 54.42 57.55 59.05 55.91 55.14 

สังคมศึกษำ - - - - - - - - 

ภำษำอังกฤษ 27.74 28.98 29.10 29.45 30.64 33.21 32.98 33.25 

คณิตศำสตร์ 30.21 31.18 30.28 30.04 25.29 28.49 26.98 26.73 

วิทยำศำสตร์ 37.58 37.70 36.43 36.10 30.50 30.92 30.22 30.07 

รวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.19 38.87 37.71 37.50 36.07 37.92 36.52 36.30 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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                           ส่วนที ่
                                 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1   ได้น ำกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ  20  ปี                    
(พ.ศ. 2561-2580)  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2560 – 2564  แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579  รัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษำยน 2560   นโยบำยรัฐบำล 
(พลเอกประยุทธ  จันทรโอชำ)  นำยกรัฐมนตรี นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ  พ.ศ. 2558 – 2564   
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร   นโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2564  นโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 – 2565 และบริบทต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องมำ
เชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1  และก ำหนด เป็น
กรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 ดังนี้  

1.  ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561  2580)  และประกำศใน                
รำชกิจจำนุเบกษำ  เมื่อวันที่  8  ตุลำคม  พ.ศ. 2561  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำประเทศใน
ระยะ  20  ปี  โดยก ำหนดวิสัยทัศน์  เป้ำหมำย  และยุทธศำสตร์  ดังนี้  
    วิสัยทัศน์  
    “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำ                 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
    เป้าหมาย 
           1. ความม่ันคง  หมำยถึง กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลง             
ทั้งภำยในประเทศ และภำยในอกประเทศในทุกระดับ  ทั้งระดับประเทศ  สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ
ปัจเจกบุคคล  และมีควำมมั่นคงในทุกมิติ  ทั้งมิติทำงกำรทหำร  เศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล้อม และ
กำรเมือง  เช่น ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย  มีกำรปกครองระบบประชำธิปไตยที่มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขสถำบันชำติ   ศำสนำ  พระหมำกษัตริย์มีควำมเข้มแข็ ง                        
เป็นศูนย์กลำงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน  มีระบบกำรเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น ำไปสู่
กำรบริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล  สังคมมีควำมปรองดองและควำม
สำมัคคี  สำมำรถผนึกก ำลังเพ่ือพัฒนำประเทศ  ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง  ครอบครัวมีควำมอบอุ่น  
ประชำชนมีควำมม่ันคงในชีวิต  มีงำนและรำยได้ที่ม่ันคง  พอเพียงกับกำรด ำรงชีวิต  มีกำรออมส ำหรับ
วัยเกษียณ  ควำมมั่นคงของอำหำร  พลังงำน  และน้ ำ มีที่อยู่อำศัย  และควำมปลอดภัย               
ในชีวิตทรัพย์สิน   
     2. ความม่ังคั่ง  หมำยถึง  ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องและ
ควำมยั่งยืนจนเข้ำสู่กลุ่มประเทศรำยได้สูง  ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง  ประชำกรมีควำม อยู่
ดีมีสุข  ได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้น  และมีกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึง  ทุก
ภำคส่วน  มีคุณภำพชีวิตตำมมำตรฐำนขององค์กำรสหประชำชำติ  ไม่มีประชำชนที่อยู่ในภำวะควำม

2 
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ยำกจน  เศรษฐกิจในประเทศมีควำมเข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันประ
ประเทศต่ำง  ๆ ทั้งในตลำดโลกและตลำดภำยในประเทศ  เพ่ือให้สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งจำกภำยใน
และภำยนอกประเทศ  ตลอดจนมีกำรสร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่ งอนำคต  เพ่ือให้              
สอดรับกับบริบทกำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบำทที่ส ำคัญในเวทีโลก  และมี
ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภำคเอเชีย  เป็นจุดส ำคัญ                  
ของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำค ทั้งกำรคมนำคมขนส่ง  กำรผลิต  กำรค้ำ  กำรลงทุน และกำรท ำธุรกิจ  
เพ่ือให้เป็นพลังในกำรพัฒนำ  นอกจำกนั้น  ยังมีควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำ
ต่อเนื่องไปได้  ได้แก่ ทุนมนุษย์  ทำงกำรปัญญำ  ทุนทำงกำรเงิน  ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร              
ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม   
     3. ความยั่งยืน  หมำยถึง  กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภำพ
ชีวิตของประชำชน  ให้เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักกำร 
ให้กำรรักษำ  และกำรฟ้ืนฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน  ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจนเกินพอดี 
ไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศ กำร
ผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่ งยืน  
ทรัพยำกรธรรมชำติ  มีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น  คนมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคมมีควำมเอ้ืออำทร  เสียสละ  เพ่ือผลประโยชน์ส่วนร่วม  รัฐบำลมีนโยบำยที่                 
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืน และให้ควำมส ำคัญ กับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และทุก                   
ภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล 
มีเสถียรภำพและยั่งยืน 
 เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ  คือ “ประเทศชำติมั่นคง  ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจ
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน”  โดยยกระดับศักยภำพของ
ประเทศในหลำกหลำยมิติ  พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ             
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และมีภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม  โดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำ            
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประกอบด้วย 
 1. ควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
                2. ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และกำรกระจำยรำยได้ 
                3. กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ 
                4. ควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคของสังคม 
                5. ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติ 
 6. ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ 
 ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  มี  6 ยุทธศำสตร์  ซึ่งเก่ียวข้องกับภำรกิจของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  6  ยุทธศำสตร์  ดังนี้ 
 1.  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ ประเทศชำติ
มั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง 
ปลอดภัย เอกรำช อธิปไตย และมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน 
มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณ เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ ให้มีควำมพร้อมสำมำรถ
รับมือกับภัยคุกคำมและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ  และทุกระดับควำมรุนแรง ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำ  ด้ำนควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต ใช้กลไกกำรแก้ไขแบบ
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บูรณำกำรทั้งกับส่วนรำชกำร ภำคเอกชน ประชำสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ  เพ่ือน
บ้ำนและมิตรประเทศ  ทั่วโลกบนพ้ืนฐำนของหลักธรรมำภิบำลเพ่ือเอ้ืออ ำนวยประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินกำรของยุทธศำสตร์ ด้ำนอื่น ๆ ให้สำมำรถขับเคลื่อนไปได้ตำมทิศทำงและเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ             
ที่มุ่งเน้นกำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ บนพื้นฐำนแนวคิด  3  ประกำร ได้แก่ 
     1) “ต่อยอดอดีต”  โดยมองกลับไปที่รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ  อัตลักษณ์  วัฒนธรรม 
ประเพณี  วิถีชีวิต และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย  รวมทั้งควำมได้เปรียบ                   
เชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้ำนอ่ืน ๆ น ำมำประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 
     2) “ปรับปัจจุบัน”  เพ่ือปูทำงสู่อนำคต  ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของ
ประเทศ ในมิติต่ำง ๆ ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง  โครงสร้ำ งพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์  
เทคโนโลยีและดิจิทัลและกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต 
                    3) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพ่ิมศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคน
รุ่นใหม่ รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด  ผสมผสำนกับ
ยุทธศำสตร์ที่รองรับอนำคต บนพ้ืนฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน  พร้อมทั้งกำรส่งเสริม
และสนับสนุนจำกภำครัฐ  ให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่ ขยำยโอกำส
ทำงกำรค้ำ และกำรลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับกำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ ดี  รวมถึงกำร
เพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลำง  และลดควำมเหลื่อมล้ ำของคนในประเทศได้ในครำวเดียวกัน 
 3.  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภำพ  โดยคน
ไทยมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สำธำรณะ  รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน  มัธยัสถ์ อดออม  โอบอ้อมอำรี  มีวินัย  รักษำศีลธรรม และ
เป็นพลเมืองดีของชำติ  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสำร
ภำษำอังกฤษและภำษำท่ี 3  และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง  เป็นนวัตกรรม  นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุค
ใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง 
                 4.  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  มีเป้ำหมำย            
กำรพัฒนำที่ส ำคัญที่ให้ควำมส ำคัญกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น มำร่วมขับเคลื่อน  โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำรร่วมคิด  ร่วมท ำ  
เพ่ือส่วนรวม  กำรกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับ
ท้องถิ่น  กำรเสริมสร้ำง  ควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง  และกำรเตรียมควำมพร้อมของ
ประชำกรไทย  ทั้งในมิติสุขภำพ  เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ 
สำมำรถพ่ึงตนเอง และท ำประโยชน์แก่ครอบครัว  ชุมชน และสังคมให้นำนที่สุด  โดยรัฐให้
หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง 
 5.  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งมิติด้ำน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกันทั้งภำยใน
และภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร  ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำนและกำรให้
ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้  โดยเป็นกำร
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ด ำเนินกำรบนพ้ืนฐำนกำรเติบโตร่วมกัน  ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต  
โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสมดุล ทั้ง 3  ด้ำน  อันจะน ำไปสู่ควำมยั่งยืน  เพ่ือคนรุ่นต่อไป                 
อย่ำงแท้จริง 
 6.  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ                
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชน
และประโยชน์ส่วนรวม”  โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ  แยกแยะบทบำท
หน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับหรือในกำรให้บริกำรในระบบเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งขันมีขีด
สมรรถนะสูงยึดหลักธรรมำภิบำล  ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์              
ส่วนร่วมมีควำมทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ  
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน ำนวัตกรรม  เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำ
ประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ  และปฏิบัติงำนเทียบกับมำตรฐำนสำกล  รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง  เชื่อมโยง
ถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม  เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้
อย่ำงสะดวก  รวมเร็ว  และโปร่งใส  โดยทุกภำคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกผังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์
สุจริต  ควำมมัธยัสถ์  และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติ              มิชอบ
อย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น  กฎหมำยต้ องมีควำมชัดเจน มี เพียงเท่ำที่จ ำเป็นมีควำมทันสมัย                  
มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและเอ้ือต่อกำรพั ฒนำ                      
โดยกระบวนกำรยุติธรรมมีกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและกำรอ ำนวยควำม 
ยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม             
2.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่เกี่ยวข้อง 

     ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.2560  มำตรำ 10  บัญญัตว่ำเมื่อมี
พระบรมรำชโองกำร  ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ชำติแล้ว  ให้คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติแต่ละ
ด้ำนจัดท ำแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ  เสนอคณะกรรมกำร
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบและประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ 

              แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ยุทธศำสตร์ชำติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงำนของรัฐที่เก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น  รวมทั้งกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วยโดยแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ  โดยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย 
(ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรีเรื่องกำรประกำศแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561–2580)  
ณ วันที่  18  เมษำยน พ.ศ. 2562  ซึ่งเก่ียวข้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำ จ ำนวน 14 ประเด็น ดังนี้ 
    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (1) ประเด็น ความม่ันคง 
             แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นควำมมั่นคง  ประกอบไปด้วย  แผนย่อย                  
จ ำนวน 5 แผน  ซึ่งเก่ียวข้อง  จ ำนวน  2  แผน ดังนี้ 
             แผนย่อย  3.1  การรักษาความสงบภายในประเทศ 
             แนวทางการพัฒนา 
             2)  เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ   ภำยใต้กำรปกครองระบบ
ประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยปลูกผังและสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึง
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ควำมส ำคัญของสถำบันหลักของชำติ  รณรงค์เสริมสร้ำงควำมรักและภำคภูมิใจในควำมเป็นคนไทย
และชำติไทย  ผ่ำนทำงกลไกต่ำง ๆ  รวมถึงกำรศึกษำประวัติศำสตร์ในเชิงสร้ำงสรรค์ น้อมน ำและ
เผยแพร่ศำสตร์พระรำชำ  หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  รวมถึงแนวทำงพระรำชด ำริต่ำงๆ ให้
เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้  และน ำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่ำงกว้ำงขวำง  จัดกิจกรรมเฉลิม                 
พระเกียรติและพระรำชกรณียกิจอย่ำงสม่ ำเสมอ 
      แผนย่อย 3.2  การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
                แนวทำงกำรพัฒนำ 
   ส่วนกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรและกำรพัฒนำประเทศ 
   1) ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด  มุ่งยึดแนวคิดกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด ตั้งแต่ต้นน้ ำ – 
กลำงน้ ำ – ปลำยน้ ำ  ในกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ  กล่ำวคือ (5) กำรป้องกันยำเสพติดในแต่ละ
กลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงเหมำะสมเป็นรูปธรรม  โดยกำรปลูกฝังค่ำนิยมและองค์ควำมรู้ที่เหมำะสมอัน                 
จะส่งผลกระทบต่อควำมคิดและโน้มน้ำวให้เกิดควำมเห็นที่คล้อยตำมอย่ำงถูกต้อง (6)  กำรปรับระบบ
นิเวศ (สภำพแวดล้อม) ที่เหมำะสม โดยกำรเสริมสร้ำงปัจจัยที่เอ้ือต่อกำรไม่เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด
ของแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย  อำทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
  9) ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้  มุ่งจัดกำรกับเงื่อนไข
ปัญหำที่มีอยู่เดิมทั้งปวงให้หมดสิ้นไป  และเฝ้ำระวังมิให้เกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้น  โดยน้อมน ำปลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงและศำสตร์พระรำชำ  มำเป็นกรอบแนวทำงน ำในกำรด ำเนินงำนแก้ไขและ
ป้องกันปัญหำ  ตลอดไปจนถึงกำรผลักดันยุทธศำสตร์พระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” ไปสู่กำร
ปฏิบัติจริงในพ้ืนที่  เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำที่สำเหตุอย่ำงแท้จริง  
พร้อมน ำควำมสงบสันติสุขอย่ำงยั่งยืนกลับคืนสู่ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ รวมทั้งสร้ำงควำม
เชื่อมั่นให้กับประชำชนทั้งประเทศ และนำนำชำติต่อไป 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (3) ประเด็นการเกษตร 
                แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรเกษตร  ประกอบไปด้วย แผนย่อย 
จ ำนวน 6 แผน  ที่เก่ียวข้อง จ ำนวน 1 แผน ดังนี้ 
  แผนย่อย  3.5  เกษตรอัจฉริยะ 
      แนวทางการพัฒนา 
 2)  พัฒนำศักยภำพเกษตรกรในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำง
กำรเกษตร  กำรจัดกำรภำคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รวมถึงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรผลิตและ
กำรตลำดต่ำง ๆ  ตลอดจนกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ  เทคโนโลยี
ดิจิทัล  ฐำนข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเกษตรต่ำง ๆ เพ่ือกำรวำงแผนกำรเกษตร  และพัฒนำเกษตรกร
ให้เป็นเกษตรอัจฉริยะที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
        แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (5)  ประเด็นการท่องเที่ยว 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นกำรท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย แผนย่อย                 
จ ำนวน 6 แผน  ซึ่งเก่ียวข้อง จ ำนวน 1 แผน ดังนี้ 
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 แผนย่อย  3.6  การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
      แนวทางการพัฒนา 
 4)  พัฒนำชุมชน ผู้ประกอบกำร และบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวทุกภำคส่วนให้มีควำมพร้อม
ในกำรรองรับกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ประชำชนในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (6)  ประเด็น  พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นพื้นที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ  ประกอบไปด้วย 
แผนย่อย  จ ำนวน  6  แผน  ซึ่งเก่ียวข้อง จ ำนวน  1  แผน ดังนี้ 
 แผนย่อย 3.1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
     แนวทางการพัฒนา 
 ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำเมืองให้เป็นเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะที่สำมำรถรองรับกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจ  ที่อยู่อำศัย ลดควำมเหลื่อมล้ ำ  และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในพ้ืนที่ทุกกลุ่ม 
และผลักดันกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะในเมืองที่มีศักยภำพ  ซึ่งมีกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสมัยใหม่
มำพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเมืองในทุกมิติให้มีประสิทธิภำพสูงสุด  โดยแบ่งกำรพัฒนำเมืองออกเป็น  
2  รูปแบบ ได้แก่ 
 1)  เมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ  โดยพัฒนำเมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจของภำค ได้แก่ 
กรุงเทพและปริมณฑล  เชียงใหม่  ขอนแก่น  เมืองในระเบียงเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก สงขลำ 
และภูเก็ต ให้มีศักยภำพในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจเทียบเท่ำเมืองขนำดใหญ่ในระดับ
นำนำชำติและมีควำมน่ำอยู่ 
 2)  พัฒนำเมืองขนำดกลำงให้เป็นเมืองน่ำอยู่ที่เป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำร
บริกำรให้กับพ้ืนที่โดยรอบ  โดยเน้นกำรต่อยอดจำกฐำนเศรษฐกิจที่มีในพ้ืนที่  เพ่ือให้เกิดกำรกระจำย
ควำมเจริญไปสู่พ้ืนที่โดยรอบ  และสนับสนุนกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ 
โดยสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจระดับภำค ดังนี้ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (9) ประเด็น  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ประกอบไปด้วย แผนย่อย  
จ ำนวน  3  แผน  ซึ่งเกี่ยวข้อง  จ ำนวน  2  แผน ดังนี้ 
 แผนย่อย  3.2  การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
 4)  ยกระดับสถำบันกำรศึกษำในพ้ืนที่ให้เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำและกำรเรียนรู้ด้ำน
เทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับปำล์มและยำงพำรำ  และศึกษำแนวทำงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล  
ป่ำไม้ และป่ำชำยเลน  ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์และสวยงำม 
 5) รักษำและเผยแพร่วัฒนธรรมพ้ืนบ้ำนและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวชั้นน ำแห่งใหม่กับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเลียบชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทย  เชื่อมโยงฝั่งอันดำมัน และพัฒนำเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวคุณภำพ 
 แผนย่อย 3.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
       แนวทางการพัฒนา 
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 2)  ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน  ตำมศักยภำพ  โดย
พัฒนำต่อยอดจำกฐำนทรัพยำกรและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่มีอยู่เดิม  รวมทั้งยกระดับ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของพ้ืนที่ให้เอ้ือต่อกำรค้ำ กำรลงทุน  และกำรท่องเที่ยว  และเป็นพ้ืนที่
หลักในกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภำค  ตลอดจนพัฒนำ
พ้ืนที่บริเวณชำยแดนให้มีควำมพร้อมส ำหรับรองรับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้ำน  ซึ่งจะช่วยสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ  ยกระดับรำยได้และคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนในพื้นท่ี  รวมทั้งส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในภำพรวม 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (10)  ประเด็น  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
ประกอบด้วย แผนย่อย  จ ำนวน  3  แผน  ซึ่งเกี่ยวข้อง จ ำนวน  1 แผน ดังนี้ 
 แผนย่อย  3.1  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองท่ีดี 
     แนวทางการพัฒนา 
 2)  บูรณำกำรเรื่องควำมซื่อสัตย์  วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้ำนสิ่งแวดล้อม  ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในและนอกสถำนศึกษำ  จัดให้มีกำรเรียนกำรสอนตำมพระรำชด ำระและปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถำนศึกษำ  จัดให้มีกำรเรียนรู้ทำงศำสนำ  ศิลปะและวัฒนธรรมของชำติ  
และภูมิปัญญำท้องถิ่น  รวมทั้งกำรตระหนักรู้  และกำรมีส่วนร่วมด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ  และ
สิ่งแวดล้อมให้รองรับกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
 5) กำรส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำธำรณะและมีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้ำงจิตสำธำรณะ
และจิตอำสำโดยใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสำรสนเทศ กำรสื่อสำร เพ่ือ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้ำงเสริมผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร  
โดยกำรยกย่องผู้น ำที่มีจิตสำธำรณะและจิตอำสำ  และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีกลไกลกำรด ำเนินงำนในกำรสร้ำงเสริมกำรพัฒนำจิตสำธำรณะและจิตอำสำ เพ่ือสังคมและ
ส่วนรวม  โดยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสำธำรณะที่ไม่หวังผลประโยชน์ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (11)  ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  ประกอบไปด้วย                
แผนย่อย  จ ำนวน  5  แผน  ซึ่งเก่ียวข้อง จ ำนวน  5  แผน ดังนี้ 
 แผนย่อย  3.1  สร้างสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
     แนวทางการพัฒนา 
 2)  ส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ  ภำคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัว  และชุมชนในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  ปลูกฝังและพัฒนำทักษะนอกห้องเรียนสร้ำง
กระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะของประชำกรให้สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงของโลกใน
อนำคต  สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำตนเองและกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำ
และพัฒนำสังคม  รวมทั้งสนับสนุนด้ำนวิชำกำรและสร้ำงนวัตกรรมที่สนับสนุนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพคน  เพ่ือให้องค์กรเครือข่ำยชุมชนมีควำมเข้มแข็ง  และมีกลไกกำรพัฒนำระดับ
พ้ืนที่ที่ประชำชน  ชุมชน  องค์กรภำครัฐ  ภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ เฝ้ำระวัง และติดตำม
กำรด ำเนินงำนส่งผลให้กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
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กำรปลูกฝังและพัฒนำทักษะนอกห้องเรียน  โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพ่ิมพูนทักษะ
กำรเรียนรู้ชีวิต  ดนตรี  กีฬำ  ศิลปะ  รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนเปิดพ้ืนที่แห่งกำรเรียนรู้และจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยและเหมำะสม เอ้ือแก่ครอบครัวทุกลักษณะ 
 3)  พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีควำมเชื่อมโยงและบูรณำกำร
ข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับ
กำรศึกษำ กำรพัฒนำตนเอง สุขภำพ และกำรพัฒนำอำชีพในตลอดช่วงชีวิต  เพ่ือเสริมและสร้ำง
ศักยภำพของกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ตำมพันธกิจของแต่ละหน่วยงำนให้มีควำม
เข้มแข็งและตอบโจทย์ประเทศ  เป็นฐำนข้อมูลกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศไทยที่มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล  สำมำรถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภำพบุคคลของประเทศ 
น ำไปสู่กำรตัดสินใจระดับนโยบำยและปฏิบัติ  เพ่ือพัฒนำคนไทยอย่ำงมีทิศทำงและสอดคล้องกับกำร
พัฒนำประเทศไทยในอนำคต  รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนกำรผลิตก ำลังแรงงำนที่มีทักษะตรงต่อควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำนในอนำคต  และใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรศึกษำต่อ  มีธนำคำรคลัง
สนองเพ่ือรวบรวมผู้สู งอำยุที่มีควำมพร้อม  ประสบกำรณ์   และทักษะเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ 
ประสบกำรณ์  และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชำติ 
 แผนย่อย  3.2  การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
     แนวทางการพัฒนา 
 3)  จัดให้มีกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำร สมรรถนะ  และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุก
ด้ำน  โดยกำรพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและปรับปรุงสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
ที่เน้นกำรพัฒนำทักษะส ำคัญด้ำนต่ำง ๆ  อำทิ  ทักษะทำงสมอง  ทักษะด้ำนควำมคิด ควำมจ ำ  
ทักษะกำรควบคุมอำรมณ์ ทักษะกำรวำงแผนและกำรจัดระบบ  ทักษะกำรรู้จักประเมินตนเอง  ควบคู่
กับกำรยกระดับ  บุคลำกรในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีควำมพร้อมทั้งทักษะ ควำมรู้  จริยธรรม 
และควำมเป็นมืออำชีพ  ตลอดจน  ผลักดันให้มีกฎหมำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุม ทั้งกำร
พัฒนำทักษะ  กำรเรียนรู้เน้นกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ กำรพัฒนำสุขภำพอนำมัย  
ให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยและกำรเตรียมทักษะกำรอยู่ในสังคมให้มีพัฒนำกำรอย่ำงรอบด้ำน 
 แผนย่อย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
        แนวทางการพัฒนา 
 1)  จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิด
วิเครำะห์ สังเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรท ำงำนร่วมกับ
ผู้อื่น 
 2)  จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ ศิลปะ และควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี                    
ที่สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ 
 3)  จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะในกำรวำงแผนชีวิตและวำงแผนกำรเงิน ตลอดจนทักษะที่
เชื่อมต่อกับโลกกำรท ำงำน 
 4)  จัดให้มีพัฒนำทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ  กำรบ่มเพำะกำร
เป็นนักคิด นักนวัตกร และกำรเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สำมำรถอยู่ร่วมและท ำงำน
ภำยใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
 แผนย่อย 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
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     แนวทางการพัฒนา 
 1)  ยกระดับศักยภำพ  ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท ำงำนให้มีคุณภำพมำตรฐำน
สอดคล้องกับควำมสำมำรถเฉพำะบุคคลและควำมต้องกำรของตลำดงำน  รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เพ่ือสร้ำงควำมเข็มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภำพเพ่ิมขึ้นให้กับประเทศ 
 2)  เสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่พึงประสงค์  และควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะทำง 
กำรเงิน  เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว  รวมทั้งสร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตที่ดีให้กับวัยท ำงำนผ่ำนระบบกำรคุ้มครองทำงสังคมและกำรส่งเสริมกำรออม 
 3)  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะแรงงำนฝีมือให้เป็นผู้ประกอบกำรใหม่ และสำมำรถ
พัฒนำต่อยอดควำมรู้ในกำรสร้ำงสรรค์งำนใหม่ ๆ และมีโอกำสและทำงเลือกท ำงำนและสร้ำงงำน 
 แผนย่อย  3.5  การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
      แนวทางการพัฒนา  
 1)  ส่งเสริมกำรมีงำนท ำของผู้สูงอำยุให้พ่ึงพำตนเองได้ทำงเศรษฐกิจ  และร่วมเป็นพลังส ำคัญ
ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ  ชุมชนและประเทศ  รวมทั้งสนับสนุนมำตรกำรจูงใจทำงกำรเงิน และกำรคลัง
ให้ผู้ประกอบกำรมีกำรจ้ำงงำนที่เหมำะสมส ำหรับผู้สูงอำยุ  ตลอดจนจัดท ำหลักสูตรพัฒนำทักษะใน
กำรประกอบอำชีพที่เหมำะสมกับวัย  สมรรถนะทำงกำย ลักษณะงำน และส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ใน
กำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงกลุ่มวัย 
 3)  ส่งเสริมสนับสนุนระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุ  พร้อมทั้งจัดสภำพแวดล้อมให้
เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุ  อำทิ  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ชีวิตประจ ำวันที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ  
เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุทั้งระบบขนส่งสำธำรณะ  อำคำรสถำนที่  พ้ืนที่สำธำรณะ และที่อยู่อำศัย
ให้เอ้ือต่อกำรใช้ชีวิตของผู้สูงอำยุและทุกกลุ่มในสังคม 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (12)  ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ประกอบไปด้วย แผนย่อย  
จ ำนวน  2  แผน  ซึ่งเกี่ยวข้อง  จ ำนวน 2  แผน 
      แนวทางการพัฒนา 
 1)  ปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ส ำหรับศตวรรษที่ 21  ประกอบด้วย  4  แนวทำงย่อย ได้แก่ 
(1) พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ในทุกระดับชั้น  ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษำ  ที่ใช้ฐำนควำมรู้และ
ระบบคิดในลักษณะสหวิทยำกำร  มีกำรวิจัยและพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่เป็น
หลักสูตรสมรรถนะให้ได้มำตรฐำนกับหลักสูตรในระบบกำรศึกษำชั้นน ำที่ได้รับกำรยอมรับในระดับ
นำนำชำติอย่ำงต่อเนื่อง  โดยมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับกำรนิเทศ  
กำรติดตำมประเมินผล  และกำรปรับปรุงหลักสูตรฐำนสมรรถนะ  ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบ             
กำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำให้สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนและมำตรฐำนอำชีพ                 
โดยเน้นกำรศึกษำอำชีวศึกษำระบบวิภำคี  และกำรฝึกงำนในสถำนประกอบกำร ปฎิรูป กำรจัด
กำรศึกษำในระดับ อุดมศึกษำโดยเน้ นกำรเรียนรู้ที่ ผู ก พันกับ งำน   เพ่ื อวำงรำกฐำนให้ มี
สถำบันอุดมศึกษำที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศได้ในหลำกหลำยมิติ  ทั้งในด้ำนกำร
ผลิตก ำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสำขำที่เป็นที่ต้องกำรของตลำด  กำรพัฒนำผู้ประกอบกำร               
ยุคใหม่ที่มีศักยภำพในกำรสร้ำงธุรกิจใหม่ที่มี ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสำมำรถไปสู่ตลำด
ต่ำงประเทศได้  รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที่สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภำพ  
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สำมำรถส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศในด้ำนเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ำงดี (2)  พัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำ รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนำทักษะ
ส ำหรับศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต  มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ กำรเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม (3) 
พัฒนำระบบกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรที่เน้นกำรลงมือ ปฏิบัติ มีกำรสะท้อนควำมคิด/ทบทวนไตร่ตรอง  
โดยเน้นกำรเรียนกำรสอนที่เสริมสร้ำงทักษะช  วิต  และสำมำรถน ำมำใช้ต่อยอดในกำรประกอบอำชีพ
ได้จริง และ (4) พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสำมำรถก ำกับกำรเรียนรู้ของตนได้  เพ่ือให้สำมำรถ
น ำองค์ควำมรู้ไปใช้สร้ำงรำยได้  รวมถึงมีทักษะด้ำนวิชำชีพและทักษะชีวิต  โดยใช้สื่อผสมอย่ำง
หลำกหลำย ปรับเปลี่ยนตำมควำมสำมำรถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหำที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือก
ประกอบเนื้อได้เอง  ค้นหำ  แก้ไขจดบันทึกได้  เก็บประวัติกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ  มีระบบ             
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง  โดยผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็น               
ที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน 
    2)  เปลี่ยนโฉมบทบำท “คร”ู  ให้เป็นครูยุคใหม่  ประกอบด้วย  3  แนวทำงย่อย  ได้แก่ 
(1) วำงแผนกำรผลิต  พัฒนำและปรับบทบำท “ครู คณำจำรย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อ ำนวยกำรกำร
เรียนรู้”  มีหลักสูตรผลิตครูอำชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนและมำตรฐำน
อำชีพ  โดยเน้นกำรเป็นผู้เชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนจริงในสถำนประกอบกำรใน
สำขำที่ตนเองสอน (2)  ปรับระบบกำรผลิตและพัฒนำครูตั้งแต่กำรดึงดูด  คัดสรร  ผู้มีควำมสำมำรถ
สูงให้เข้ำมำเป็นครู  ปฏิรูประบบกำรผลิตครูยุคใหม่  โดยใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะของวิชำชีพครูที่
สำมำรถสร้ำงทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เป็น
หลักสูตรฐำนสมรรถนะ  และมีครูที่ช ำนำญในด้ำนกำรสอนภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3  ที่ได้มำตรฐำน
ในระดับนำนำชำติ  ในจ ำนวนที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของนักเรียน  อีกทั้งยังมีระบบกำรอบรมและ
เสริมสมรรถนะครูอย่ำงต่อเนื่อง  ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สำยอำชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ ปฎิรูป
ระบบกำรผลิตครูอำชีวะยุคใหม่  โดยผู้ที่มี ใบประกอบวิชำชีพจะต้องเป็นผู้ เชี่ยวชำญและมี
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนจริงในสถำนประกอบกำรในสำขำที่ตนเองสอน  มีควำมรู้ ทักษะและ
สำมำรถสร้ำงสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนและมำตรฐำนอำชีพให้แก่ผู้เรียน 
และมีอัตรำก ำลังเพียงพอต่อควำมต้องกำรของสถำนศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนอัตรำก ำลังของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
   3)  เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ  ทุกประเภทประกอบด้วย 6 
แนวทำงย่อย ได้แก่ (1) ปฎิรูปโครงสร้ำงองค์กรด้ำนกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  โดยเน้นกำรสร้ำง
ควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์  ตั้งแต่ระดับบนสูดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้ำงแรงจูงใจ
และควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบที่เหมำะสม (2) จัดให้มี
มำตรฐำนขั้นต่ ำของโรงเรียนในทุกระดับ  เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้นมีกำรก ำหนดมำตรฐำน
ขั้นต่ ำของโรงเรียนในทุกระดับ  ที่เหมำะสมกับบริบทของประเทศ  ในด้ำนควำมพร้อมของโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน  อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน  กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน จ ำนวนครูที่ครบชั้นครบวิชำ จ ำนวน
พนักงำนสนับสนุนงำนบริหำรจัดกำรโรงเรียน (3)  ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรจัดกำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ และเพ่ิมคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรศึกษำที่เน้นสำยอำชีพมำกขึ้น 
มีกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เกิดทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทั ล  ทักษะภำษำที่  3   ทักษะและควำมรู้ ในกำรประกอบอำชีพ ใหม่  ๆ  อย่ ำงคล่องตั ว                         
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เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม (4)  เพ่ิมกำรมีส่วนร่วมจำก
ภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำส่งเสริมภำคประชำสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่
เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิตรวมถึงกำรเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐำน ได้แก่ กำรอ่ำนออก   
เขียนได้  คิดเลขเป็น  โดยระดมทรัพยำกรจำกภำคเอกชนและภำคประชำสังคม  (5) พัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยแยกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และปฏิรูประบบกำรสอบที่น ำไปสู่
กำรวัดผลในเชิงทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับศตวรรษที่ 21  มำกกว่ำกำรวัดระดับควำมรู้ และ (6)  ส่งเสริม
กำรวิจัยและใช้เทคโนโลยีในกำรสร้ำงและจัดกำรควำมรู้  กำรเรียนกำรสอน และกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ
พัฒนำทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่  ซึ่งรวมถึงกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำง
สถำบันอุดมศึกษำกับภำคอุตสำหกรรม ชุมชน และภำครัฐ  เพ่ือเสริมสร้ำงระบบนิเทศนวัตกรรมที่
เข้มแข็ง 
 4)  พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  ประกอบด้วย  5 แนวทำงย่อย  ได้แก่ (1) จัดให้มี
ระบบกำรศึกษำและระบบฝึกอบรมบนฐำนสมรรถนะที่มีคุณภำพสูงและยืดหยุ่น (2) มีมำตรกำรจูงใจ
และส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้ำสู่ใฝ่เรียนรู้  พัฒนำตนเอง รวมถึงกำรยกระดับทักษะวิชำชีพ (3) พัฒนำ
ระบบกำรเรียนรู้ชุมชนให้เข้ำถึงได้ทุกที่ทุกเวลำ  โดยควำมร่วมมือจำกภำครัฐ ภำคเอกชน และภำค
ประชำสังคม (4) พัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัล และดิจิทัยแฟลตฟอร์ม  สื่อดิจิทัลเพ่ือ
กำรศึกษำในทุกประเภทกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ และ (5) พัฒนำโปรแกรมประยุกต์
หรือสื่อกำรเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภำพที่นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนสำมำรถเข้ำถึ งและใช้
ประโยชน์ในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองผ่ำนเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
 5) สร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ ประกอบด้วย 5 แนวทำง
ย่อย  ได้แก่ (1) ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสถำบันกำรศึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญและมีควำมโดดเด่น
เฉพำะสำขำสู่ระดับนำนำชำติ  มีกรอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนและมำตรฐำนอำชีพที่ก ำหนดสมรรถนะ
และทักษะพ้ืนฐำนส ำหรับสำขำอำชีพต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของอุตสำหกรรม โดยเฉพำะ
ใน 10 กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย S-curve และ New S-curve เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรยืนยัน และ
พัฒนำสมรรถนะของแรงงำน และมีกรอบแนวคิดในกำรคำดกำรณ์อุปสงค์แรงงำนในอนำคตในสำขำ
อำชีพต่ำง ๆ และมีแนวทำงทบทวนและปรับปรุงให้แม่นย ำมำกขึ้นเป็นระยะ (2)  สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรและแลกเปลี่ยนนักเรียน  นักศึกษำและบุคลำกรในระดับนำนำชำติ  รวมถึงกำร
พัฒนำศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภำค  (3)  จัดให้มีกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติ
ไทยและประวัติศำสตร์ท้องถิ่น (4) จัดให้มีกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ ประเพณี  วัฒนธรรมของไทยและ
พัฒนำกำรของประเทศเพ่ือนบ้ำนในสถำนศึกษำและส ำหรับประชำชน และ (5) ส่งเสริมสนับสนุนกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยำวชน และนักเรียนกับประเทศเพ่ือนบ้ำนในภูมิภำคเอเชียอำคเนย์ 
 แผนย่อย 3.2  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
              แนวทางการพัฒนา 
 1)  พัฒนำและส่งเสริมพหุปัญญำ  โดยพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกลไกกำรคัดกรองและกำร
ส่งต่อเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำคนไทยตำมพหุปัญญำให้เต็มตำมศักยภำพ  ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว 
ในกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถพิเศษตำมควำมถนัดและศักยภำพทั้งด้ำนกีฬำ ภำษำและวรรณกรรม 
สุนทรียศิลป์  ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถำนศึกษำและสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรสร้ำงและพัฒนำเด็ก
และเยำวชนที่มีควำมสำมำรถพิเศษบนฐำนพหุปัญญำ  และส่งเสริมสนับสนุนมำตรกำรจูงใจแก่
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ภำคเอกชน และสื่อ  ในกำรมีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษมีบทบำทเด่นในระดับ
นำนำชำติ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (17) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
    แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม 
ประกอบไปด้วย แผนย่อย จ ำนวน 2  แผน  ซึ่งเกี่ยวข้อง จ ำนวน 1 แผน ดังนี้ 
         แผนย่อย 3.1  การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพ 
    แนวทางการพัฒนา 
 1)  ขยำยฐำนควำมคุ้มครองทำงสังคม  โดยก ำหนดระดับมำตรฐำนขั้นต่ ำของสวัสดิกำรแต่ละ
ประเภทแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยให้เหมำะสมและชัดเจน  เพ่ือป้องกันไม่ให้ประชำชนทุกช่วงวัยต้องเจอ
สภำวะควำมยำกจนกรณีประสบเหตุกำรณ์ที่ท ำให้ต้องสูญเสียรำยได้  เพ่ือเป็นหลักประกันในกำร
ด ำเนินชีวิตทำงสังคมได้  โดยกำรจัดระบบหรือมำตรกำรในรูปแบบต่ำง ๆ ให้สำมำรถคุ้มครองสิทธิ                
ขั้นพ้ืนฐำนของประชำชนทุกคน บริกำรสังคม กำรประกันสังคม กำรช่วยเหลือทำงสังคม กำรคุ้มครอง
อย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร  ซึ่งครอบคลุมถึงกำรจัดโครงข่ำยกำรคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐำน
ของประชำชนทุกคน บริกำรสังคม กำรประกันสังคม กำรช่วยเหลือทำงสังคม กำรคุ้มครองอย่ำงเป็น
ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ซึ่งครอบคลุมถึงกำรจัดโครงข่ำยกำรคุ้มครองทำงสังคม ส ำหรับ
ผู้ด้อยโอกำสและคนยำกจน  ให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำนของภำครัฐได้อย่ำงมีคุณภำพ และกำร
จัดกำรกับควำมเสี่ยงทำงสังคมที่เกิดขึ้นจำกวิกฤตทำงเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติต่ำง ๆ เพ่ือปิด
ช่องว่ำงกำรคุ้มครองทำงสังคมต่ำง ๆ ในประเทศไทย 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (18) ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ประกอบไปด้วย แผนย่อย 
จ ำนวน  5  แผน  ซึ่งเกี่ยวข้อง จ ำนวน  1  แผน ดังนี้ 
 แผนย่อย 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
    แนวทางการพัฒนา 
 1)  ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดีของ
คนไทย  โดยปรับปรุงกลไกและพัฒนำเครื่องมือต่ำง ๆ ของภำครัฐ  ให้เอ้ือต่อกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชำชนในทุกภำคส่วนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับกำรเติบโตที่มีคุณภำพใน
อนำคตสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรตระหนักรู้ และกำรมีส่วนร่วมด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม  ให้รองรับกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล โดยส อดแทรก                     
ในหลักสูตรกำรศึกษำและ/หรือกำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
      แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นกำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพ
ภำครัฐ  ประกอบไปด้วย แผนย่อย จ ำนวน  5  แผน  จ ำนวน  4  แผน ดังนี้ 
 แผนย่อย  3.1  การพัฒนาบริการประชาชน 
     แนวทางการพัฒนา 
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 2)  พัฒนำกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนกำรและปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกลอย่ำงคุ้มค่ ำ  มีควำมรวดเร็ว โปร่งใส                     
เสียค่ำใช้จ่ำยน้อย ลดข้อจ ำกัดทำงกำยภำพ  เวลำ พ้ืนที่และตรวจสอบได้  ตำมหลักกำรออกแบบ                
ที่เป็นสำกล  เพ่ือให้บริกำรภำครัฐเป็นไปอย่ำงปลอดภัย  สร้ำงสรรค์  โปร่งใส มีธรรมำภิบำลเกิด
ประโยชน์สูงสุด ปรับวิธีกำรท ำงำนจำก “กำรท ำงำนตำมภำรกิจที่กฎหมำยก ำหนด” เป็น “กำร
ให้บริกำรที่ให้ควำมส ำคัญ กับผู้รับบริกำร  ปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำบริกำร
ภำครัฐที่มีคุณค่ำและได้มำตรฐำนสำกล  โดยเปลี่ยนจำกกำรท ำงำนด้วยมือ เป็นกำรท ำงำนบนระบบ
ดิจิทัลทั้งหมด  เชื่อมโยงและบูรณำกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐเข้ำด้วยกันเสมือนเป็นองค์กร
เดียว  มีกำรพัฒนำบริกำรเดิมและสร้ำงบริกำรใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์และ
ขับเคลื่อนโดยควำมต้องกำรของประชำชนภำคธุรกิจ และผู้ใช้บริกำร และเปิดโอกำสให้เสนอ
ควำมเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของภำครัฐได้อย่ำงสะดวกทันสถำนกำรณ์ 
 แผนย่อย 3.2  การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
      แนวทางการพัฒนา 
          3)  จัดท ำงบประมำณตอบสนองต่อเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  เพ่ือให้งบประมำณเป็น
เครื่องมือส ำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ  โดยสนับสนุนบทบำทภำรกิจของหน่วยงำนทั้งใน
ภำรกิจพ้ืนฐำน  ภำรกิจยุทธศำสตร์  ภำรกิจพ้ืนที่  และภำรกิจอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมำยให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยของแต่ละแผนงำน/โครงกำร และเป้ำหมำยร่วมตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และควำมเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลำ  โดยใช้เครื่องมือด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำในทุก ๆ มิติอย่ำงยั่งยืน 
 5)  ก ำหนดให้มีกำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงำน/โครงกำร  ทั้งในภำรกิจพ้ืนฐำน ภำรกิจยุทธศำสตร์ และภำรกิจพ้ืนที่มีกำร
ติดตำมประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงกำร  ระหว่ำงด ำเนินกำร และหลังกำรด ำเนินงำน เป็นกำรติดตำม
ประเมินผลทั้งระบบ  ตั้งแต่ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำรด ำเนินกำร ผลผลิต ผลลัพธ์ และ ผลกระทบต่อ
กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  โดยพัฒนำกำรเชื่อมโยงข้อมูล  เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบ  
และน ำไปสู่กำรปรับแนวทำง  กำรด ำเนินงำนที่เหมำะสมได้อย่ำงต่อเนื่อง  พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรติดตำมประเมินผล และจัดให้มีกำรรำยงำนกำรติดตำม
ประเมินผลในกำรบรรลุเป้ำหมำยต่อสำธำรณะเป็นประจ ำ  รวมทั้งกำรตรวจสอบ โดยองค์กำรอิสระ
ต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 
 แผนย่อย 3.4  การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
      แนวทางการพัฒนา 
 1)  พัฒนำหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น “ภำครัฐทันสมัย เปิดกว้ำง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง 
สำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  มีควำมคุ้มค่ำ เทียบได้รับมำตรฐำนสำกล  ร องรับ
สภำพแวดล้อม  ในกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมหลำกหลำยซับซ้อนและทันกำรเปลี่ยนแปลง โดยกำรน ำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  กำรพัฒนำให้มีกำรน ำข้อมูลและข้อมูลขนำดใหญ่มำใช้ในกำรพัฒนำ
นโยบำยกำรตัดสินใจ  กำรบริหำรจัดกำร  กำรให้บริกำร และกำรพัฒนำนวัตกรรมภำครัฐ รวมถึงกำร
เชื่อมโยงกำรท ำงำนและข้อมูลระหว่ำงองค์กรทั้งภำยในและภำยนอกภำครัฐแบบอัตโนมัติ  อำทิ กำร
สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภำครัฐสำมำรถใช้ร่วมกัน  เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูลที่สะดวกและ
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รวดเร็วเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐให้มีมำตรฐำนเดียวกันและข้อมูลระหว่ำงหน่วย งำน                   
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนเพ่ือให้ภำคธุรกิจ  ภำคเอกชน และผู้ประกอบกำรสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูล
ในกำรขยำยโอกำสทำงกำรค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
 2)  ก ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐำนเชิงประจักษ์ มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์  มีควำมโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น ำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนำดใหญ่ระบบ
กำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัล  มำใช้ในกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ มีกำรพัฒนำข้อมูลเปิดภำครัฐให้ทุก             
ภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึง  แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเหมำะสมและสะดวก  รวมทั้งน ำ                      
องค์ควำมรู้ ในแบบสหสำขำวิชำเข้ำมำประยุกต์ใช้  เพ่ือสร้ำงคุณค่ำและแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
กำรตอบสนองกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  ได้อย่ำงทันเวลำ  พร้อมทั้งมีกำรจัดกำรควำมรู้และถ่ำยทอด
ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบเพื่อพัฒนำภำครัฐให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้สร้ำง
ควำมเข้ำใจ กำรพัฒนำวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำระบบบริกำรและกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐอย่ำงเต็มศักยภำพ 
 3)  ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรและออกแบบระบบกำรบริหำรงำนใหม่                 
ให้มีควำมยืดหยุ่น  คล่องตัว  กระชับ ทันสมัย  สำมำรถตอบสนองต่อบริบทกำรเปลี่ยนแปลงได้ในทุก
มิติ  ไม่ยึดติดกับกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรแบบรำชกำรและวำงกฎเกณฑ์มำตรฐำนกลำงอย่ำงตำยตัว  
มีขนำดที่เหมำะสมกับภำรกิจ  ปรำศจำกควำมซ้ ำซ้อนของกำรด ำเนินภำรกิจ  สำมำรถปรับเปลี่ยน
บทบำท  ภำรกิจ  โครงสร้ำงองค์กำร ระบบกำรบริหำรงำน รวมทั้งวำงกฎระเบียบได้เองอย่ำง
เหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นท ำงำนแบบบูรณำกำรไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ำยกับทุกภำคส่วน  ทั้งนี้  เพ่ือมุ่งไปสู่ควำมเป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูง  สำมำรถปฏิบัติงำน
และมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมำตรฐำนระดับสำกล  นอกจำกนี้ยังมีควำมเป็นส ำนักงำนสมัยใหม่                 
ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลขนำดใหญ่เพ่ือวิเครำะห์คำดกำรณ์ล่วงหน้ำและท ำงำนในเชิงรุก สำมำรถน ำ
เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ำมำประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพและสร้ำงคุณค่ำในกำรท ำงำน 
 แผนย่อย 3.5  การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
     แนวทางการพัฒนา 
 2) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนบุคคลในภำครัฐให้เป็นไปตำมระบบคุณธรรม
อย่ำงแท้จริง  โดยกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตส ำนึกสำธำรณะ  มีระบบบริหำรจัดกำรและพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรใน
กำรปฏิบัติงำน  มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ  สำมำรถจูงใจให้คนดีคนเก่งท ำงำนในภำครัฐ  โดยมีกำร
ประเมินผลและเลื่อนระดับต ำแหน่งของบุคลำกรภำครัฐตำมผลสัมฤทธิ์ของงำนและพฤติกรรมในกำร
ปฏิบัติงำน  โดยมีกลไกกำรป้องกันกำรแทรกแซงและกำรใช้ดุลยพินิจโดยมิ ชอบ  กำรสร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำให้กับบุคลำกรภำครัฐตำมควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน และกำร
สร้ำงกลไกให้บุคลำกรภำครัฐสำมำรถโยกย้ำยและหมุนเวียนได้อย่ำงคล่องตัวเพ่ือประโยชน์ของภำครัฐ  
รวมถึงกำรพัฒนำระบบกำรจ้ำงงำนบุคลำกรภำครัฐทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลำกหลำยเหมำะสมกับ
ภำรกิจในรูปต่ำง ๆ อำทิ กำรจ้ำงงำนที่มีลักษณะชั่วครำว  ให้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนในภำครัฐ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  รวมทั้งกำรทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่ำตอบแทนที่เป็นธรรมมีมำตรฐำน 
เหมำะสมสอดคล้องกับภำระงำน  โดยปรับปรุงวิธีกำรก ำหนดและพิจำรณำค่ำตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ของบุคลำกรภำครัฐให้มีมำตรฐำน  เหมำะสมกับลักษณะงำนและภำรกิจรวมถึงสำมำรถ
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เทียบเคียงกับตลำดกำรจ้ำงงำนได้อย่ำงสมเหตุสมผล  โดยไม่ไห้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำของค่ำตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ระหว่ำงบุคลำกรของรัฐ 
 3)  พัฒนำบุคลำกรภำครัฐทุกประเภทให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง  มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์
และกำรปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง  มีระบบกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกรภำครัฐให้มี
สมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษและภำษำที่สำม  ทักษะด้ำนดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบ
ควำมคิดในกำรท ำงำนเพ่ือให้บริกำรประชำชนและอ ำนวยควำมสะดวกภำคเอกชนและภำคประชำ
สังคมเพ่ือประโยชน์ของกำรพัฒนำประเทศ  สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงบริบทกำรพัฒนำมีกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม  กำรปรับเปลี่ยนแนวคิดให้กำรปฏิบัติรำชกำรเป็นมืออำชี มีจิต
บริกำร ท ำงำนในเชิงรุกและมองไปข้ำงหน้ำ สำมำรถบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับภำคส่วนอ่ืนได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม และมีส ำนึกในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดชอบและควำมสุจริต  ปฏิบัติงำนตำม
หลักกำรและหลักวิชำชีพด้วยควำมเป็นธรรมและเสมอภำค  กล้ำยืนหยัดในกำรกระท ำที่ถูกต้อง  
ค ำนึงถึงประโยชน์ของส่วนร่วมมำกกว่ำประโยชน์ของส่วนตน  ตลอดจนส่งเสริมให้มีกำรคุ้มครองและ
ปกป้องบุคลำกรภำครัฐที่กล้ำยืนหยัดในกำรกระท ำที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนตำม
จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ 
 4)  สร้ำงผู้น ำทำงยุทธศำสตร์ในหน่วยงำนภำครัฐทุกระดับอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ือให้
ผู้น ำและผู้บริหำรภำครัฐมีควำมคิดเชิงกลยุทธ์  มีควำมเข้ำใจสภำพเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม
ทั้งระดับท้องถิ่น  ระดับประเทศ  ระดับภูมิภำค และระดับโลก  มีควำมสำมำรถในกำรน ำหน่วยงำน 
และมีคุณธรรม จริยธรรมในกำรบริหำรงำนเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม  เป็นทั้งผู้น ำทำงควำมรู้และ
ควำมคิด ผลักดันภำรกิจ  น ำกำรเปลี่ยนแปลง  พัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์  เป็นแบบอย่ำงที่ดี  
ต่อผู้ร่วมงำนและต่อสังคม  เพ่ือรองรับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติระยะยำว  โดยต้องได้รับกำร
ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรทำงควำมคิดให้ตนเอง  มีควำมเป็นผู้ประกอบกำรสำธำรณะ  เพ่ิมทักษะให้มี
สมรรถนะที่จ ำเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  อันจะช่วย ท ำให้สำมำรถแสดงบทบำทของกำรเป็น
ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้ำงคุณค่ำและประโยชน์สุขให้แประชำชน 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประกอบไปด้วย  แผนย่อย  จ ำนวน  2  แผน  ซึ่งเกี่ยวข้อง  จ ำนวน 1  แผน ดังนี้ 
 แผนย่อย  3.1  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1) ปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต และกำรปลูกฝังและหล่อ
หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยำวชนทุกช่วงวัย  ทุกระดับ  มุ่งเน้นกำรปรับพฤติกรรม “คน” โดย
กำร “ปลูก” และ “ปลุก”  จิตส ำนึกควำมเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต  สำมำรถแยกแยะได้ว่ำ
สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน  สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม  มีควำมสะอำดต่อกำรกระท ำควำมผิด                  
ไม่เพิกเฉยอดทนต่อกำรทุจริต  และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงกำร
ส่งเสริมกำรสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ค่ำนิยมที่ยึดประโยชน์สำธำรณะมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน  และต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในทุกรูปแบบ  โดยเฉพำะกำรส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่ำนหลักสูตรกำรศึกษำภำคบังคับที่เด็กไทย               
ทุกคนต้องเรียนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษำ เพ่ือปฏิรูป 
“พลเมืองไทยในอนำคต”  ให้มีควำมเป็นพลเมืองเต็มขึ้น สำมำรถท ำหน้ำที่ควำมเป็นพลเมืองที่ดี              
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มีจิตส ำนึกยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริต  มีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย และเคำรพ
กฎหมำย 
 2)  ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมสดใสสะอำด
ปรำศจำกพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต  โดยกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงเปิดเผย  โปร่งใส ถูกต้อง 
เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจำกหน้ำที่กำรงำน  กำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำร
บริหำรงำน  ตลอดจนกำรสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่บุคลำกรขององค์กร  
โดยกำรสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่รัฐเข้ำมำมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริต                   
ในหน่วยงำนภำครัฐ  เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง  สอดส่อง ติดตำมพฤติกรรมเสี่ยงและ
แจ้งเบำะแส  เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบได้  โดยมีมำตรกำรสนับสนุนและคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบำะแส 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
      แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม  ประกอบไป
ด้วย แผนย่อย  จ ำนวน  5  แผน  ซึ่งเก่ียวข้อง  จ ำนวน 2  แผน ดังนี้ 
 แผนย่อย  3.2  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
       แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  โดยกำรส่งเสริมกำรวิจัย  พัฒนำและ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในกำรพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย  
วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงำน วัยสูงอำยุ)  กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย เพ่ือให้
ประชำชนไทยมีทักษะควำมรู้  และเป็นก ำลังในกำรพัฒนำประเทศ  โดยมีประเด็นกำรวิจัยที่ส ำคัญ 
อำทิ  โภชนำกำรและสุขภำวะในช่วงปฐมวัย  กำรปลูกฝังควำมเป็นคนดี วินัย และจิตสำธำรณะใน             
วัยเรียน  กำรพัฒนำทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในวัยเรียนและวัยแรงงำน  
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครู หลักสูตรและกระบวนกำรสอน  กำรส่งเสริมศักยภำพผู้สูงอำยุ  ระบบ
บริกำรสำธำรณสุข  และวิทยำศำสตร์ทำงกำรกีฬำ 
 แผนย่อย 3.5 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
       แนวทางการพัฒนา 
 5)  กำรเพ่ิมจ ำนวนและคุณภำพบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือผลิต (เชิงปริมำณ) และ
พัฒนำศักยภำพ  (เชิงคุณภำพ)  ของบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติให้ เพียงพอทั้งภำคกำรผลิต บริกำร สังคมและชุมชน เพ่ือรองรับกำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้วยกำรวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ
กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
3.  แผนการปฏิรูปประเทศ 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 65  ก ำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติ                       
เพ่ือเป็นเป้ำหมำยระยะยำวในกำรพัฒนำประเทศ ประกอบกับมำตรำ 265  และมำตรำ 259  
ก ำหนดให้ท ำกำรปฎิรูปประเทศเพ่ือวำงรำกฐำนกำรพัฒนำไปสู่ประเทศที่มีควำมสำมัคคีปรองดอง              
มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีควำมสมดุล ประชำชนในสังคม
มีโอกำสทัดเทียมกัน และมีคุณภำพชีวิตที่ดี  รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศและกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยจะต้องด ำเนินกำรปฏิรูปอย่ำง
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ต่อเนื่องในช่วงห้ำปีข้ำงหน้ำ  เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรปฏิรูปแต่ละด้ำน คือ 1) 
ด้ำนกำรเมือง  2) ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 3) ด้ำนกฎหมำย 4) ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 5) 
ด้ำนเศรษฐกิจ  6) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้ำนสำธำรณสุข 8) ด้ำนสื่อสำรมวลชน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  9) ด้ำนสังคม  10) ด้ำนพลังงำน  11) ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ ดังนี้ 
 3.1 แผนกำรปฎิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักกำร เมื่อวันที่  
7  พฤษภำคม 2562  ตำมที่คณะกรรมกำรอิสระเพ่ือกำรปฎิรูปกำรศึกษำ (กอปศ.)  เป็นผู้น ำ เสนอ 
โดยมอบหน่วยงำนของรัฐที่ เกี่ยวข้องน ำแผนฯ ไปพิจำรณำด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมขั้นตอน                    
ของกฎหมำย ระเบียบ รวมทั้งให้มีกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนฯ 
ดังกล่ำวผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  เพ่ือให้ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนฯ 
ดังกล่ำวผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  เพ่ือให้ประชำชนทุกภำคส่วน สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ และหน่วยงำน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องน ำแผนไปปฏิบัติ  เกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกันและสำมำรถขับเคลื่อน
กำรด ำเนินกำรอย่ำงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  ซึ่งวัตถุประสงค์กำรปฏิรูปกำรศึกษำจะ
ประกอบด้วย 
    3.1.1  ยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ ที่ครอบคลุม  (1) ผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้  ทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะ เจตคติที่ถูกต้อง  และรู้จักดูแลสุขภำพ  เพ่ือกำรจัดกำรศึกษำ                
ในเรื่องกำรด ำรงชีวิตของตนเองและกำรใช้ชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืน (2)  ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำง              
กำรศึกษำ  ที่ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ  มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู (3)  หลักสูตรและ
กระบวนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น  หลำกหลำย  ถูกต้อง  ทันสมัย  ทันเวลำ และ
มุ่งเน้นกำรสร้ำงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยมทำงสังคมที่ถูกต้อง และ (4)  สถำนศึกษำและ
ระบบสนับสนุนที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของกำรจัดกำรศึกษำ  ตลอดจนทรัพยำกรด้ำนกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพ ได้แก่  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ งบประมำณ และเทคโนโลยี 
    3.1.2  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  ที่ประกอบด้วย (1) โอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ
และเทคโนโลยีที่สนับสนุนกำรเรียนรู้ (2)  โอกำสในกำรได้รับเลือกในกำรศึกษำและกำรเรียนรู้พัฒนำที่
เหมำะสมกับศักยภำพของผู้เรียน (3) โอกำสในกำรได้รับประโยชน์จำกกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ
ทักษะในกำรประกอบอำชีพที่เหมำะสมกับศักยภำพตำมควำมถนัดของผู้เรียนทั้งในและนอกระบบ
กำรศึกษำรวมถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ 
    3.1.3  มุ่งควำมเป็นเลิศและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  ซึ่งหมำยถึง 
กำรสร้ำงสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีศักยภำพสูง  มีควำมเป็นผู้น ำ ริเริ่ม สร้ำงสรรค์ 
นวัตกรรมใหม่ ๆ และกำรผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้ำให้สำมำรถต่อยอดงำนวิจัย                   
ที่สำมำรถตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ  กำรสร้ำงควำมร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถำบันวิจัยอ่ืน ๆ               
ทั่วโลก  สอดคล้องกับทิศทำงกำรขับเคลื่อนทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ  อีกท้ัง
สถำบันกำรศึกษำของไทยและระบบกำรศึกษำไทยต้องได้รับกำรยอมรับว่ำสำมำรถเทียบเคียงกับ
ประเทศชั้นน ำอ่ืน ๆ 
            3.1.4   ปรับปรุงระบบกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกร  เพ่ิมควำมคล่องตัว
ในกำรรองรับควำมหลำกหลำยของกำรจัดกำรศึกษำและสร้ำงเสริมธรรมำภิบำล  โดยเฉพำะกำร
ส่งเสริมและสร้ำงสมดุลของควำมคุ้มค่ำ  ควำมโปร่งใส  ควำมรับผิดชอบ  คุณธรรมและจริยธรรม  
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ทั้งนี้ระบบกำรศึกษำของประเทศที่มีธรรมำภิบำลจะเอ้ือต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ในข้ำงต้น ทั้งนี้                                  
มีแผนงำนเพ่ือกำรปฏิรูปกำรศึกษำ จ ำนวน  7  แผนงำน ที่ประกอบด้วยประเด็น  ปฏิรูปภำยใต้
แผนงำนฯ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ดังนี้ 
 (1)  แผนงำนกำรปฎิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ  โดยใช้
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่และกฎหมำยล ำดับรอง 
      (1.1) กำรมีพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  และมีกำรทบทวน จัดท ำ แก้ไข และ
ปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
      (1.2) กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือกำร
จัดกำรศึกษำ 
    (1.3) กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำตนเอง และกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต  รองรับกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
    (1.4) กำรทบทวนและปรับปรุงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
    (1.5) กำรจัดตั้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยกำรศึกษำแห่งชำติ 
          (2) แผนงำนกำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
    (2.1 กำรพัฒนำระบบกำรดูแล พัฒนำและจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำ
ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย 
    (2.2) กำรสื่อสำรสังคมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
         (3) แผนงำนกำรปฎิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
   (3.1) กำรด ำเนินกำรเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
    (3.2) กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร  บุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษ และบุคคลที่มี่ควำม
ต้องกำรเป็นพิเศษ 
   (3.3) กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ห่ำงไกล หรือในสถำนศึกษำที่ต้องมีกำร
ยกระดับคุณภำพอย่ำงเร่งด่วน 
          (4) แผนงำนกำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต  คัดกรองและพัฒนำ ผู้ประกอบวิชำชีพครู
และอำจำรย์ 
    (4.1) กำรผลิตครูและกำรคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภำพตรงกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ และมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู 
    (4.2) กำรพัฒนำวิชำชีพครู 
    (4.3) เส้นทำงวิชำชีพครูเพ่ือให้ครูมีควำมก้ำวหน้ำ ได้รับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร                      
ที่เหมำะสม 
    (4.4) กำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
    (4.5)  องค์กรวิชำชีพครูและกำรปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 5. แผนงำนกำรปฎิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    (5.1) กำรปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมิน                      
เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
    (5.2) กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับชำติและระบบกำรเข้ำศึกษำต่อ 
    (5.3) กำรพัฒนำคุณภำพระบบกำรศึกษำ 
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     (5.4) ระบบควำมปลอดภัยและระบบสวัสดิภำพของผู้เรียน 
     (5.5) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
    (5.6) กำรปฎิรูปอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
    (5.7) กำรปฎิรูปอุดมศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพ  เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลของระบบอุดมศึกษำ 
    (5.8) กำรจัดตั้งสถำบันหลักสูตรและกำรเรียนรู้แห่งชำติ 
 6 แผนงำนกำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ  เพื่อบรรลุเป้ำหมำย ในกำร
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  และยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 
    (6.1) สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 
    (6.2) พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 
              (6.3) กำรปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 7  แผนงำนปฎิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
    (7.1) กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ 
    (7.2) ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ (big data) 
             (7.3) กำรพัฒนำควำมเป็นพลเมืองดิจิทัล ในด้ำนควำมฉลำดรู้ดิจิทัล ควำมฉลำดรู้ 
สำรสนเทศ ควำมฉลำดรู้สื่อเพ่ือกำรเรียนรู้ วิธีกำรเรียนรู้ในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนรู้ กติกำ 
มำรยำท จริยธรรม เกี่ยวกับกำรใช้สื่อและกำรสื่อสำรบนอินเทอร์เน็ต 
4.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
              กำรพัฒนำประเทศในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 เป็น 5 ปี
แรกของกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) สู่กำรปฏิบัติโดยแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 มีหลักกำรที่ส ำคัญ คือ 1) ยึด “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพ่ือให้เกิดบูรณำกำรกำรพัฒนำในทุกมิติอย่ำงสมเหตุสมผล มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน
และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นกำร
พัฒนำคนมีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภำพ มีที่ยืนและเปิดโอกำสให้กับทุกคนใน
สังคมได้ด ำเนินชีวิตที่ดี มีควำมสุขและอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์  2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำร
พัฒนำ” มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิตและสุขภำวะที่ดีส ำหรับคนไทย พัฒนำคนให้มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ มี
วินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและ
คุณธรรม พัฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ รวมถึงกำรสร้ำง
คนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม 3) ยึด“วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี” มำเป็นกรอบของ
วิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  4) ยึด “เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยปี 
2579”ที่เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี มำเป็นกรอบในกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่จะ
บรรลุใน 5 ปีแรกและเป้ำหมำยในระดับย่อยลงมำ ควบคู่กับกรอบเป้ำหมำยที่ยั่งยืน (SDGs) 5)         
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ยึด “หลักกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่เป็น
เป้ำหมำยระยะยำว”  
   เป้าหมายรวม ประกอบด้วย 6 เป้ำหมำย โดยมี เป้ำหมำยที่ เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน 3 เป้ำหมำย ดังนี้ 
   1. เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้
อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี               
มีควำมเจริญงอกงำม  ทำงจิตวิญญำณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย 
      
    2. เป้ำหมำยที่ 2 ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำก 
มีควำมเข้มแข็ง ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำง
สังคมท่ีมีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง และเป็นธรรม 

3. เป้ำหมำยที่ 6 มีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจำยอ ำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน 
  วัตถุประสงค์  
     1.  เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ สำมำรถพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต     
    2. เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้ำงที่เข้มแข็ง มีเสถียรภำพ แข่งขันได้ ยั่งยืน               
  3. เพ่ือรักษำทุนธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสู่ควำมสมดุลของระบบนิเวศน์    
  4. เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงภำยในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจำกภัยคุกคำมข้ำมชำติ     
  5. เพ่ือให้กำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรในลักษณะเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนที่ยึดหน้ำที่
และพ้ืนที่ ท ำให้ภำครัฐมีประสิทธิภำพและปรำศจำกคอร์รัปชั่น   
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 รวม 10 
ยุทธศำสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 4 ยุทธศำสตร์ ดังนี้  
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศกัยภาพทุนมนุษย์ โดยมีเป้าหมาย  
1) ให้คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 2) คนใน
สังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้นและ 3) คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มี
คุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรปรับเปลี่ยน
ค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ดว้ยกำรส่งเสริม
ให้มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ควำมมีระเบียบ
วินัย จิตสำธำรณะ รวมทั้งเร่งสร้ำงสภำพแวดล้อมภำยในและโดยรอบสถำนศึกษำให้ปลอดจำกอบำยมุข
อย่ำงจริงจัง พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ ด้วยกำร
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกำรพัฒนำทักษะทำงสมองและทักษะทำงสังคมที่เหมำะสม พัฒนำเด็กวัยเรียน
และวัยรุ่นให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะกำรท ำงำนและกำร
ใช้ชีวิตที่พร้อมเข้ำสู่ตลำดงำน ส่งเสริมแรงงำนให้มีควำมรู้และทักษะในกำรประกอบอำชีพที่เป็นไปตำม
ควำมต้องกำรของตลำดงำน พัฒนำศักยภำพของกลุ่มผู้สูงอำยุวัยต้นใหส้ำมำรถเข้ำสู่ตลำดงำนเพ่ิมขึ้น และ
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรูต้ลอดชวีิต 
               2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  โดยมี
เป้ำหมำย เพ่ือเพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำนทำงสังคมของภำครัฐ ด้วยกำรเพ่ิมโอกำสให้กับ
กลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ และมี
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อำชีพ ทั้ งในด้ำนกำรศึกษำในระดับที่สู งขึ้น กำรได้รับขยำยกำรคุ้มครองทำงสังคม (Social 
Protection) และสวัสดิกำร (Welfare) ที่เหมำะสมอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม และกำร พัฒนำทักษะ
ฝีมือเพ่ือประกอบอำชีพและยกระดับรำยได้ โดยขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้แก่เด็ก
และเยำวชนที่ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจ ำกัดศักยภำพจำกสภำพครอบครัว 
พ้ืนที่ และสภำพร่ำงกำย กำรดูแลนักเรียนยำกจน    ที่อำศัยในพ้ืนที่ห่ำงไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่กำรสร้ำง
รำยได้ของครัวเรือน กำรสนับสนุนค่ำเดินทำงไปยังสถำนศึกษำ กำรให้ทุนกำรศึกษำต่อระดับสูง เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจำกโรงเรียนกลำงคัน รวมถึงสนับสนุน    กำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริม
กำรเรียนรู้ในพ้ืนที่ห่ำงไกล  
              3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่ง
และยั่งยืน โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ให้เป็นสถำบันหลักของ
ประเทศ และประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกำสใน
กำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพที่สร้ำงรำยได้เพ่ิมขึ้น โดยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน เพ่ือให้เกิด
ควำมสงบในสังคมและธ ำรงไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ ด้วยกำรสร้ำงจิตส ำนึกของคนในชำติให้มีควำม
หวงแหน และธ ำรงรักษำสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้ำงควำมตระหนักถึง
ควำมส ำคัญ และป้องกัน แก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยกระบวนกำรสันติสุข
แนวทำงสันติวิธี และกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐำนควำมแตกต่ำงทำง                   
อัตลักษณ์และชำติพันธุ์ เพ่ือขจัดควำมขัดแย้ง ลดควำมรุนแรงตำมแนวทำง “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ”  
     4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือลดสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร และเพ่ิม
ประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของภำครัฐ กำรเพ่ิมคะแนนดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้
อยู่สูงกว่ำร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ด้วยกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท 
ภำรกิจ และคุณภำพบุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำมโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่เหมำะสม เกิด
ควำมคุ้มค่ำ สำมำรถให้บริกำรประชำชนในรูปแบบทำงเลือกที่หลำกหลำยและมีคุณภำพ ข้ำรำชกำร             
มีคุณภำพ ประสิทธิภำพ และควำมรับผิดชอบต่อบทบำทหน้ำที่ องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีควำม
ทันสมัย รำชกำรบริหำรส่วนกลำงมีขนำดเล็กลง และรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่นมีขนำดที่เหมำะสมกับ
พ้ืนที่รับผิดชอบ และป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
และยุติธรรม รวมทั้งสร้ำงควำมเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทยให้ครอบคลุมภำครัฐ ภำคเอกชน 
และภำคประชำชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้ำงพลังกำรขับเคลื่อนค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริต 
5.  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)  
 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579   เป็นกรอบเป้ำหมำยและทิศทำงกำรจัด
กำรศึกษำของประเทศ โดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำค
ในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ พัฒนำคนให้มี
สมรรถนะในกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน   และกำรพัฒนำประเทศ 
แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ยึดหลักส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำประกอบด้วย 
หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมเท่ำเทียม และทั่วถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักกำรมี
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ส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภำยในประเทศ (Local Issues) อำทิ คุณภำพของคน
ช่วงวัย กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศ ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรกระจำยรำยได้ และ
วิกฤติด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยน ำยุทธศำสตร์ชำติมำเป็นกรอบควำมคิดส ำคัญในกำรจัดท ำแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
  2. เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ 
  3. เพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี 
และร่วมมือผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
  4. เพ่ือน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำ
ภำยในประเทศลดลง 
                 กระทรวงศึกษำธิกำรปรับวิสัยทัศน์  พัฒนำพลเมืองให้เข้มแข็ง  ด้วยแผนยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร (พ.ศ. 2563 – 2565)  ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ในช่วง
แรก (พ.ศ. 2561 – 2565)  ทิศทำงของกระทรวงศึกษำธิกำร ในระยะ  3 ปีข้ำงหน้ำ ก ำหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  และยุทธศำสตร์  ที่ให้น้ ำหนักจำกกำรใช้ประโยชน์จำกโอกำสภำยนอก  เพ่ือมำลดจุดอ่อน
ภำยในกระทรวงศึกษำธิกำร  เน้นไปที่กำรวำงระบบบริหำรจัดกำรให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรท ำงำน
ร่วมกับภำคส่วนต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในพ้ืนที่ระดับจังหวัด  และระดับ
ภำคภูมิศำสตร์  เพื่อให้สำมำรถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ 
               วิสัยทัศน์  “กระทรวงศึกษำธิกำรวำงระบบเพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ มีทัศนคติ                   
ที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง  มี พ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงำนท ำ มีอำชีพ และเป็นพลเมือง                       
ที่เข้มแข็ง” 
               พันธกิจ 
               1. ยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 
               2. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
               3. มุ่งควำมเป็นเลิศและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
               4. ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกร เพิ่มควำม
คล่องตัวในกำรรองรับควำมหลำกหลำยของกำรจัดกำรศึกษำ และสร้ำงเสริมธรรมำภิบำล 
               ยุทธศาสตร์ 
               1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้  กำรวัดและประเมินผล 
               2. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
               3. ผลิตและพัฒนำก ำลังคน  รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
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               4. เพ่ิมโอกำสให้คนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
               5. ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
               6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
6.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก ๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
     มาตรา ๕๔ รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียน 
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
     รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือ 
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน                  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 

รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ  รวมทั้งส่งเสริม 
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุน             
ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการ
และตรวจสอบการด าเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
       การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้       
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
       ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ 
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาตามความถนัดของตน 
       ให้จัดตั้ งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า                       
ในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับ
ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย                
ต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว 
7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี) 
  นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำยรัฐบำลต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557    
โดยได้ก ำหนดนโยบำยไว้ 11 ด้ำน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) 
พุทธศักรำช 2557 มำตรำ 19 ที่ระบุให้รัฐบำลมีหน้ำที่ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ด ำเนินกำรให้มีกำร
ปฏิรูปด้ำนต่ำง ๆ และส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำมสมำนฉันท์ของประชำชนในชำติ โดยมีนโยบำยที่
เกี่ยวข้องกับภำรกิจส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 
    1. นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถำบันพระมหำกษัตริย์ 
เป็นองค์ประกอบส ำคัญของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย รัฐบำลจึงถือเป็นหน้ำที่ส ำคัญยิ่งยวด 
ในอันที่จะเชิดชูสถำบันนี้ไว้ด้วยควำมจงรักภักดี และปกป้องรักษำพระบรมเดชำนุภำพ เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจ           
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์และพระรำชกรณียกิจเพ่ือประชำชน ทั้งจะ
สนับสนุนโครงกำรทั้งหลำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่สถำนศึกษำ ตลอดจน
หน่วยงำนทั้งหลำยของรัฐเรียนรู้เข้ำใจหลักกำรทรงงำน สำมำรถน ำหลักดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้ในกำร
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ปฏิบัติรำชกำรและกำรพัฒนำ ตลอดจนเร่งขยำยผลตำมโครงกำรและแบบอย่ำงที่ทรงวำงรำกฐำนไว้ให้
แพร่หลำย  
  2. นโยบายท่ี 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้  
ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน ำยุทธศำสตร์เข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำ มำใช้ตำมแนวทำงกัลยำณมิตร 
แบบสันติวิธี ส่งเสริมกำรพูดคุย สันติสุขกับผู้มีควำมคิดเห็นต่ำงจำกรัฐ สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม 
ตำมหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดกำรฉวยโอกำสก่อควำม
รุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ ำเติมปัญหำไม่ว่ำจำกผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบ้ำนเมือง ทั้งจะเพ่ิม
ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่ำงประเทศ และองค์กำรระหว่ำงประเทศที่อำจช่วยคลี่คลำยปัญหำได้ รวมทั้ง
เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับนำนำประเทศ เช่น กำรคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคน
ไทยในต่ำงแดน กำรแลกเปลี่ยนทำงกำรศึกษำ วัฒนธรรม กำรค้ำ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และกำรเปิดโลกทัศน์            
ให้มีลักษณะสำกล เป็นต้น 
  3. นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
      นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ควำมส ำคัญทั้งกำรศึกษำในระบบ
และกำรศึกษำทำงเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้ พัฒนำตนได้เต็ม
ตำมศักยภำพ ประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม 
สร้ำงเสริมคุณภำพกำรเรียนรู้ โดยเน้นกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงสัมมำชีพในพ้ืนที่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และ
พัฒนำก ำลังคนให้เป็นที่ต้องกำรเหมำะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม และธุรกิจ
บริกำร 
      นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา   ให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถำนศึกษำ และปรับปรุง และ
บูรณำกำรระบบกำรกู้ยืมเงินเพ่ือกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือเพ่ิมโอกำสแก่ผู้ยำกจนหรือด้อย
โอกำส จัดระบบกำรสนับสนุนให้เยำวชนและประชำชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำ ทั้งในระบบ
โรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจำรณำจัดให้มีคูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง 
   นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภำพ ทั่วถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ 
กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมศักยภำพและควำมพร้อม โดยให้สถำนศึกษำสำมำรถเป็นนิติบุคคล และบริหำรจัดกำรได้อย่ำงอิสระและคล่องตัวขึ้น 
   นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือให้มีควำมรู้
และทักษะใหม่ที่สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต ปรับกระบวนกำรเรียนรู้ 
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำผู้เรียน 
ทั้งในด้ำนควำมรู้ ทักษะ กำรใฝ่เรียนรู้ กำรแก้ปัญหำ กำรรับฟังควำมเห็นผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
  นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู  ที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู 
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอน น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน  
เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กำรเรียนทำงไกล กำรเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์              
เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบกำรประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  4. นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
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   นโยบายที่ 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ทั้งแรงงำนวิชำชีพ แรงงำนมีทักษะ และแรงงำนไม่มีทักษะ โดยกำรเร่งรัดและขยำยผลกำรใช้
ระบบคุณวุฒิวิชำชีพให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ โดยค ำนึงถึงควำมเป็นเอกภำพกับระบบมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำนและมำตรฐำนวิชำชีพใน 8 กลุ่มที่มีข้อตกลงกำรเปิดเสรีในอำเซียนควบคู่ไปกับกำรวำงแผนด้ำน             
กำรผลิตให้เพียงพอ กำรยกระดับฝีมือแรงงำนในกลุ่มอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ และอุตสำหกรรมที่ใช้
แรงงำนเข้มข้น กำรส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนเพ่ือใช้ในกำรประเมิน
ค่ำจ้ำงแรงงำน 
 
  5. นโยบายท่ี 10 : การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  นโยบายท่ี 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส ำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ เพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ทุกระดับอย่ำงเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ที่ไม่จ ำเป็น สร้ำงภำระแก่
ประชำชนเกนิควร หรือเปิดช่องโอกำสกำรทุจริต เช่น ระเบียบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง                กำรอนุญำต อนุมัติ 
และกำรขอรับบริกำรจำกรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยำวใช้เวลำนำน ซ้ ำซ้อน และเสียค่ำใช้จ่ำยทั้งของภำครัฐและ
ประชำชน 
8.  นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2564 
   นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ ก ำหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมมั่นคงของ
ภำครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบำยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชำติ
และส่วนที่ 2 นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติทั่วไป โดยก ำหนดกรอบควำมคิดหลักจำกกำรก ำหนดนโยบำย
ได้ค ำนึงถงึค่ำนิยมหลักของชำติ 12 ประกำร ดังนี้   
  วิสัยทัศน์ “ชำติมีเสถียรภำพและเป็นปึกแผ่น ประชำชนมีควำมม่ันคงในชีวิต ประเทศมีกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่องปลอดภัยจำกภัยคุกคำมข้ำมพรมแดน พร้อมเผชิญ วิกฤติกำรณ์  มีบทบำทเชิงรุก                    
ในประชำคมอำเซียนและด ำเนินควำมสัมพันธ์กับนำนำประเทศอย่ำงมีดุลยภำพ” 
นโยบายความม่ันคงทีเ่กี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีดังนี้ 
      ส่วนที่ 1 นโยบำยส ำคัญเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชำติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) 
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบำย  

1. นโยบำยที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

    1.1) เสริมสร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจที่ ถูกต้องเกี่ ยวกับสถำบันชำติ  ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์  
                2. นโยบำยที่ 2 สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำมปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ  
                     2.4) ส่งเสริมให้ประชำชนเกิดควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชำติ อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ
สุข มีควำมรัก ควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นชำติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
                3. นโยบำยที่ 3 ป้องกันและแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
                     3.3) เสริมสร้ำงสันติสุขและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนโดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุก
ภำคส่วนเป็นพลังในกำรเข้ำถึงประชำชน   
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9.  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
     นำยณัฎฐพล  ทีปสุ วรรณ  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  ลงนำมในประกำศ 
กระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร                   
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ  เป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ  วัตถุประสงค์ของแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยของรัฐบำล  
โดยเฉพำะนโยบำยเร่งด่วน เรื่องกำรเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 
และมำตรำ 12  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรจึงประกำศนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
               เพ่ื อ ให้ ก ำรด ำ เนิ น กำรจั ดกำรศึ กษ ำและกำรบ ริห ำรจั ดก ำรก ำรศึ กษ ำขอ ง
กระทรวงศึกษำธิกำร  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุเป้ำหมำย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 
และ มำตรำ 12  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  จึงประกำศนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  เพื่อให้ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ยึดเป็นกรอบกำร
ด ำเนินงำนในกำรจัดท ำแผนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  พร้อมทั้ง
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำให้มีคุณภำพ  ประสิทธิภำพในทุกมิติ  โดยใช้จ่ำยงบประมำณ
อย่ำงคุ้มค่ำ เพ่ือมุ่งเป้ำหมำย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                กระทรวงศึกษำธิกำรมุ่งมั่นด ำเนินกำรภำรกิจหลักตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580)   ในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12                      
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนกำร
ปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ  และนโยบำยรัฐบำลทั้งในส่วนนโยบำยหลักด้ำนกำรปฏิรูปกระบวน             
กำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบำยเร่งด่วน เรื่องกำรเตรียมคนไทย
สู่ศตวรรษท่ี 21   นอกจำกนี้ ยังสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นอ่ืน 
ๆ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบำยและแผน
ระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบำยและแผนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยคำดหวังว่ำผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับกำรพัฒนำในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ 
และมีควำมพร้อมร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ สู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน   ดังนั้น ในกำร
เร่งรัดกำรท ำงำนภำพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดัน
ให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและประสิทธิภำพในทุกมิติ กระทรวงศึกษำธิกำรจึงก ำหนดนโยบำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

    1.  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่งปฏิรูปองค์กำรเพื่อหลอมรวม 
ภำรกิจและบุคลำกร เช่น ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกฎหมำย 
ฯลฯ ที่สำมำรถลดกำรใช้ทรัพยำกรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภำพและควำมเป็นเอกภำพ รวมทั้งกำรน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำช่วยทั้งกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรศึกษำรองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัล 
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    2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนกำร 
วำงแผนงำน/โครงกำรแบบร่วมมือและบูรณำกำร ที่สำมำรถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นกำรพัฒนำ             
ที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนกำรจัดท ำงบประมำณที่มีประสิทธิภำพและใช้จ่ำยอย่ำงคุ้มค่ำ ส่งผลให้ภำค
ส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ  ภำคเอกชน และนำนำชำติ  เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำมำกยิ่งขึ้น 

   3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวง 
ศึกษำธิกำร โดยมุ่งบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับกำรปฏิรูปองค์กำร รวมทั้งพัฒนำ
สมรรถนะและควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนรองรับควำม
เป็นรัฐบำลดิจิทัล 

   4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง 
กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำมำรถตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21  

10.  จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
         1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
               จัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ รวมทั้งแนวทำงกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงรุกและกำรวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนำผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ
แห่งชำติ 
               ส่งเสริมกำรพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถำนศึกษำ  ตำมควำม
ต้องกำรจ ำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยและแตกต่ำงหลำกหลำยตำมบริบทของพ้ืนที่ 
              พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำได้อย่ำง              
มีประสิทธิภำพ โดยจัดกำรเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) จำกประสบกำรณ์จริงหรือจำก
สถำนกำรณ์จ ำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็น                  
เพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มำกขึ้น 
             พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรด ำรงชีวิตและสร้ำง
อำชีพ อำทิ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภำวะและทัศนคติที่ดีต่อกำรดูแลสุขภำพ 
         1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
              จัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชนทุกช่วงวัย  เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภำษำอังกฤษ (English for All) 
             ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย  อำทิ อำชีพที่เหมำะสม
รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และหลักสูตรกำรดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY 
โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน โรงเรียน และผู้ เรียน หลักสูตรกำรเรียนรู้ออนไลน์                
เพ่ือส่งเสริมประชำสัมพันธ์สินค้ำออนไลน์ระดับต ำบล 
            ส่งเสริมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำเพ่ือทักษะอำชีพและกำรมีงำนท ำ ในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตำมแนวตะเข็บ ชำยแดน และ
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พ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ และ
แรงงำนต่ำงด้ำว) 
           พัฒนำครูให้มีทักษะ ควำมรู้ และควำมช ำนำญในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ปัญญำประดิษฐ์ 
และภำษำอังกฤษ รวมทั้งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบและมี
เหตุผลเป็นขั้นตอน 
         พัฒ น ำครูอ ำชี วศึ กษ ำที่ มี ค วำม รู้ และควำมสำมำรถ ในท ำงป ฏิ บั ติ  (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำกำร โดยร่วมมือกับสถำบันอุดมศึกษำชั้นน ำ
ของประเทศจัดหลักสูตรกำรพัฒนำแบบเข้มข้นระยะเวลำอย่ำงน้อย 1 ปี 
        พัฒนำสมรรถนะและควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรกระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีควำมพร้อมใน
กำรปฏิบัติงำนรองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
    2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
       พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้  โดยน้อมน ำยุทธศำสตร์พระรำชทำน 
“เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” เป็นหลักในกำรด ำเนินกำร 
       เฝ้ำระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ โดยเฉพำะภัยจำกยำเสพติด 
อำชญำกรรมทำงไซเบอร์ กำรค้ำมนุษย์ 
       ส่งเสริมให้ใช้ภำษำท้องถิ่นร่วมกับภำษำไทย เป็นสื่อจัดกำรเรียนกำรสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภำษำอย่ำง
หลำกหลำย เพื่อวำงรำกฐำนให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ รวมทั้งมีทักษะกำรสื่อสำรและ
ใช้ภำษำท่ีสำมในกำรต่อยอดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  และเป็นผู้มีควำมพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอำสำ โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด 
    3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        สนับสนุนให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำผลิตก ำลังแรงงำนที่มีคุณภำพ  ตำมควำมเป็นเลิศของแต่ละ
สถำนศึกษำและตำมบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนำคต 
        สนับสนุนให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ  และจัดกำรเรียนกำรสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกำรวิเครำะห์
ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ 
    4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ศึกษำและ
ปรับปรุงอัตรำเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยต่อหัวในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ให้สอดคล้องกับสภำพ
เศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
       ระดมสรรพก ำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ  เพ่ือลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องพระรำชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 
    5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
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       ส่งเสริมกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สำมำรถเป็นอำชีพ 
และสร้ำงรำยได้ 
    6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
       ปฏิรูปองค์กำรเพ่ือลดควำมทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภำพและควำมเป็นเอกภำพของหน่วยงำนที่มี
ภำรกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้ำนประชำสัมพันธ์ ด้ำนต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกฎหมำย เป็นต้น 
       ปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน  โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชำชน ตลอดจนกระทรวงศึกษำธิกำรโดยรวม 
       สนับสนุนกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ (Big Data) 
       พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้สอดคล้องกับ
กำรปฏิรูปองค์กำร 
       สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพได้อย่ำง
อิสระและมีประสิทธิภำพ ภำยใต้กรอบแนวทำงของกระทรวงศึกษำธิกำร 
       จัดตั้งหน่วยงำนวำงแผนทำงกำรเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต
บุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร 
       ส่งเสริมโครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ โดยเน้นปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและ
ภำยนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ 
11.  การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
       1. ให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร น ำนโยบำยและจุดเน้น  เป็นกรอบ
แนวทำงมำใช้ในกำรวำงแผนและจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดย
ค ำนึงถึงมำตรกำร 4 ข้อ ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ให้แนวทำงในกำรบริหำร
งบประมำณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงำนต่ำงประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ
กระทรวงศึกษำธิกำร (2) ลดกำรจัดอบรมสัมมนำที่มีขนำดใหญ่และใช้งบประมำณมำก (3) ยกเลิกกำร
จัดงำน Event และ (4) ทบทวนงบประมำณที่มีควำมซ้ ำซ้อน 
      2. ให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำร
ปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นประธำน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
และส ำนักตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล สป. เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ตำมล ำดับ โดยมีบทบำทภำรกิจในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม ประเมินผลในระดับนโยบำย และจัดท ำ
รำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ทรำบตำมล ำดับ 
      3. กรณีมีปัญหำในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน  ให้ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลและ
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภำคีเครือข่ำยในกำรแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้ง
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรติดตำมฯ ข้ำงต้น ปลัดกระทรวงศึกษำธิ กำร และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรตำมล ำดับ 
          อนึ่ง ส ำหรับภำรกิจของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่ปฏิบัติในลักษณะงำนในเชิงหน้ำที่ 
(Function) งำนในเชิงยุทธศำสตร์ (Agenda) และงำนในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด ำเนินกำรอยู่ก่อน 
เมื่อรัฐบำลหรือกระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยส ำคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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นอกเหนือจำกที่ก ำหนด หำกมีควำมสอดคล้องกับหลักกำรนโยบำยและจุดเน้นข้ำงต้น ให้ถือเป็น
หน้ำที่ของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบให้กำร
ด ำเนินกำรเกิดผลส ำเร็จและมีประสิทธิภำพอย่ำงเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
12.  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 
      ตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  (พ.ศ.2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนกำรศึกษำก ำหนดให้มีกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ ดีสมวัย 
ทุกด้ำน โดยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนัก
ถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย มีเป้ำหมำยให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ           
ตำมมำตรฐำน มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกอนำคต สำมำรถแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลมีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ
และหน้ำที่ มีควำมรับผิดชอบและมีจิตสำธำรณะ 
      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ เป็น 
“กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวิถีใหม่ วิถีคุณภำพ” มุ่งเน้นควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ ส่งเสริมโอกำส 
ทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมและบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพจึงก ำหนด
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 – 2565 ดังนี้ 
      1. ด้านความปลอดภัย        
         พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุข
ภำวะที่ดี สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 
     2.  ด้านโอกาส          
         2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และ
สติปัญญำ ให้เหมำะสมกับวัย  
          2.2 ด ำเนินกำรให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพ่ือกำรศึกษำต่อและ
ประกอบอำชีพตรงตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษสู่ควำมเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
         2.3 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออก
จำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำง  
เท่ำเทียมกัน 
         2.4  ส่งเสริมให้ เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำสให้ ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำ พ 
มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต มีพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพพ่ึงตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
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    3. ด้านคุณภาพ         
       3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง  
       3.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและ
กำรเลือกศึกษำต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
       3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำน เพ่ือ
รองรับกำรจัดกำรศึกษำ แบบพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
       3.4 พัฒนำครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียน             
กำรสอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร              
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีกำรพัฒนำตนเองทำงวีชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 
     4. ด้านประสิทธิภาพ                  
        4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อน
บนฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน    
        4.2 พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็ก และ
โรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stabd Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืนและสอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที ่                  
        4.3 บริหำรจัดกำรศึกษำขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจ ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่                
1 – 3 น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรียนคุณภำพของ
ชุมชน 
        4.4  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ และ
สถำนศึกษำท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
        4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำและกำร
เพ่ิมควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
        4.6 เพ่ิมประสิทธิภำพนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 
13.  นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้ำหมำย  กลยุทธ์ แนวทำง และตัวชี้วัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

วิสัยทัศน์ :  
            กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล  บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย  
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พันธกิจ : 
          1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
          2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและ
ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
          3.  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ และ
เสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ 

เป้าหมาย  
           1.  นักเรียนก่อนประถมศึกษำมีพัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมช่วงวัยและได้สมดุล  และนักเรียน
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนทุกคน  มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมช่วงวัยและมีคุณภำพ 
           2.  ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง  มีคุณภำพและ
เสมอภำค 

3.  ครู  ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  มีทักษะที่เหมำะสมและมี
วัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

4.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพและเป็นกลไกขับเคลื่อน
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 

5.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบูรณำกำรกำรท ำงำน เน้นกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม  
กระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบสู่สถำนศึกษำ 

นโยบาย  
นโยบำยที่ 1 ด้ำนควำมปลอดภัย 
นโยบำยที่ 2 ด้ำนโอกำส 
นโยบำยที่ 3  ด้ำนคุณภำพ 
นโยบำยที่ 4  ด้ำนประสิทธิภำพ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำนให้เป็น “กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวิถีใหม่  วิถีคุณภำพ” มุ่งเน้นควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ   
ส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมและบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ดังนี้   
นโยบายที่ 1  ด้านความปลอดภัย 
                   พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และสถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
กำรมีสุขภำวะที่ดี สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 
 2.  ด้านโอกาส         
  2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม 
และสติปัญญำ ให้เหมำะสมกับวัย  
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  2.2 ด ำเนินกำรให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงมี
คุณภำพตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพ่ือกำรศึกษำต่อและ
ประกอบอำชีพตรงตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษสู่ควำมเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
  2.3 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกจำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำง
เท่ำเทียมกัน 
  2.4  ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำสให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต มีพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพพ่ึงตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง       
 3. ด้านคุณภาพ        
  3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง  
  3.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันและกำรเลือกศึกษำต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
     3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่ เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลัก 
ที่จ ำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้             
ที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำน เพ่ือรองรับกำรจัดกำรศึกษำ แบบพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับ 
     3.4  พัฒนำครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีกำรพัฒนำตนเองทำงวีชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู            
          4. ด้านประสิทธิภาพ        
  4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน  มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำร
ขับเคลื่อนบนฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน   
             4.2 พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็ก และ
โรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stabd Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืนและสอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่                  
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            4.3 บริหำรจัดกำรศึกษำขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจ ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ ปีที ่ 
1–3 น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรียนคุณภำพของ
ชุมชน 
                4.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ และ
สถำนศึกษำท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
                4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ
และกำรเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
                 4.6 เพ่ิมประสิทธิภำพนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
ผลผลิต 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1  ก ำหนดผลผลิตไว้ดังนี้ 
  1.  ผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ 
  2.  ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ 
  3.  เด็กพิกำรได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  4.  เด็กด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  5.  ผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 

ค่านิยม (VALUES) 
“ร่วมท า ร่วมคิด มีจิตบริการ ประสานเครือข่าย รวมใจเป็นหนึ่ง” 
 CPN 1 
 C =   Collaborative   = ร่วมมืออย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 P =   Public Mind   = จิตสำธำรณะ 
 N =   Network  = เครือข่ำย 
 1        =   Unity              = รวมใจเป็นหนึ่ง 

วัฒนธรรมองค์กร  
1. เป็นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีมีลักษณะให้เกียรติและยอมรับซึ่งกันและกัน 
2. บุคลำกรในส ำนักงำนตระหนักถึงหน้ำที่และบทบำทของตนเอง 
3. บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียว ท ำงำนเป็น   
    ทีมมุ่งเน้นผลงำนเป็นหลัก 
4. บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีจิตบริกำร 

จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  
 1.  จุดเน้นด้านผู้เรียน 
 1.1  นักเรียนมีสมรรถนะส ำคัญสู่มำตรฐำนสำกล 
 1.2  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รักสำมัคคี  ปรองดอง  สมำนฉันท์  รักชำติ  ศำสตร์ 
กษัตริย์   ภูมิ ใจในควำมเป็น ไทย  ห่ ำงไกลยำเสพติด  มีคุณลักษณะและทักษะทำงสังคม                   
ที่เหมำะสม 
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 1.3  นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มตำมศักยภำพเป็น
รำยบุคคล 
 2.  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.1  ครูได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และสมรรถนะผ่ำนกำรปฏิบัติจริงและควำมช่วยเหลือ
อย่ำงต่อเนื่อง 
  2.2  พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่มท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำเร่งด่วน 
  2.3  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เป็นมืออำชีพ  มีผลงำนเชิงประจักษ์  ได้รับกำร   
ยกย่อง  เชิดชูเกียรติอย่ำงเหมำะสม 
  2.4  ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำบรรจุใหม่  ย้ำยมำปฏิบัติงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับ
กำรพัฒนำและสำมำรถด ำเนินกำรในภำรกิจที่รับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3.  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
  3.1  สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
เน้นกำรกระจำยอ ำนำจ  กำรมีส่วนร่วม  และกำรรับผิดชอบต่อกำรด ำเนินงำน 
   3.2  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำร่วมมือกันจัดกำรศึกษำอย่ำง             
มีคุณภำพตำมมำตรฐำน 

4.  จุดเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  4.1  เร่งรัดผลสัมฤทธิ์ 
  4.2  คิด อ่ำน เขียนคล่อง 
  4.3  ผ่ำนรับรองมำตรฐำน 
  4.4  สืบสำนคุณธรรม 
  4.5  น้อมน ำหลักปรัชญำฯ 
  4.6  น ำพำสู่ควำมเป็นเลิศ 
  4.7  เปิดโอกำสให้ถ้วนทั่ว 
  4.8  เตรียมตัวสู่อำเซียน 
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ส่วนที ่3 
รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาปีการศึกษา 2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
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3                                  ส่วนที ่  
รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

การบริหารงานงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
                
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  คาดว่าจะได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในส่วน
ของงบดำเนินงาน  เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1  และการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษา รวมทั ้งการขับเคลื ่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การปฎิรูปการศึกษา  จำนวน 
8,000,000 บาท  (แปดล้านบาทถ้วน)  และคาดการณ์ว่าจะได้รับงบประมาณจากสำนักต่าง ๆ 
เพ่ิมเติมตามนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้น 

                ในส่วนของแนวทางการจัดทำโครงการการใช้จ่ ายงบประมาณสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ได้คำนึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580)  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ความต้องการในท้องถิ่น 
และสนองตอบความต้องการจำเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นสำคัญ   
โดยจัดทำโครงการ จำนวน  28  โครงการ ให้มีความครอบคลุมกับนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   และกำหนดแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564   เพื่อให้ผู ้รับผิดชอบนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการจัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ให้นักเรียนได้รับการพัฒนา            
มีความรู ้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม  เป็นพื ้นฐานสำคัญในการเรียนระดับสูงและการ
ดำรงชีวิตในอนาคต และสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

               โครงการที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ได้ดำเนินการนำเข้า
ข้อมูลแผนงาน/โครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) จำนวน 28 โครงการ 
รายละเอียด ดังนี้ 
         1.  งบบริหารจัดการสำนักงาน   จำนวน  3,586,470 บาท 
                2.  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จำนวน  4,413,530 บาท   
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 
           สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
 

ที่ รายการ จำนวนเงิน 

1 
 
 
 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
- ค่าซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 
- ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
- ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
- ค่าซ่อมอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน  
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 
ค่าวัสดุสำนักงานและค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณี ไม่มีงบประมานรองรับ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรณี ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
ค่าจ้างชั่วคราว 
ค่าสาธารณูปโภค 

 
137,200.00 
40,000.00 
20,000.00 
10,000.00 

150,000.00 
500,000.00 
350,000.00 
155,070.00 

1,474,200.00 
750,000.00 

                     รวมงบบริหารเขตฯ ทั้งสิ้น            3,586,470.00 
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งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ที่                               กลุ่ม/หน่วย  จำนวน 

โครงการ 
  จำนวนเงิน 

1 อำนวยการ     4      969,730 
2 นโยบายและแผน     3        60,000 
3 ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
    2        97,400 

4 บริหารงานการเงินและสินทรัพย์     1        63,000 
5 บริหารงานบุคคล     3       165,050 
6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     3     1,185,450 
7 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา     3       700,000 
8 ส่งเสริมการจัดการศึกษา     7     1,042,900 
9 กฎหมายและคด ี     1         95,000 
10 ตรวจสอบภายใน     1         35,000 
                         รวมทั้งสิ้น    28     4,413,530 
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การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ผ่านโครงการและกิจกรรมของกลุม่/หน่วย 
  โครงการที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ได้จัดทำขึ้น 28 โครงการ  
ข้างต้น สามารถแสดงรายชื่อโครงการ กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ และวงเงินงบประมาณ ที่ต้องการใช้ ดังนี้ 
     ตารางสรุปโครงการ กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ และเงินงบประมาณที่ต้องการใช้ 

ที ่                   กลุ่ม-หน่วย/โครงการ   งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 งปม.เขตฯ  งปม.สพฐ. งปม.หน่วย

อื่น 
1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 

5. 
 

กลุ่มอำนวยการ 
1. โครงการสร้างความเขม้แข็งคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร 
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
3. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต ยกย่องเชิดชูเกียรติ เสรมิสร้าง 
   ขวัญกำลังให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มนโยบายและแผน 
1. โครงการจัดทำแผนปฎิบตัิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดตั้ง จัดสรร และติดตามการ
บริหารจดัการงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา     
    (Big Data) 
2. โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
3. โครงการเช่าอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูง สพป.ชพ.1 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 
1. โครงการเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบยีบ กฎหมายด้าน 
    การเงินพัสด ุ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการให้ข้าราชการครูและ                 
    บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
    ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 
2.  โครงการการบริหารงานบุคคลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและ 
     ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
3.  โครงการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่                   กลุ่ม-หน่วย/โครงการ   งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 งปม.เขตฯ  งปม.สพฐ. งปม.หน่วย

อื่น 
6. 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 
 

9. 
 
 

10. 

กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
1. โครงการนิเทศรูปแบบ PAOR เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 
   ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของ สพป.ชพ.1 
2. โครงการส่งเสรมิพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
3. โครงการตดิตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ 
   สถานศึกษา สังกัด สพป.ชพ.1 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและ 
   น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง 
   ยั่งยืน 
2. โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นท่ีฯ (ต้านภัยยาเสพติด) 
4. โครงการสร้างความเขม้แข็งกิจกรรมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 
5. โครงการสร้างเสริมโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียม 
    การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
6. โครงการส่งเสรมิและพัฒนากิจการลูกเสือเช่ือมโยงสู่อาชีพและ 
   การมีงานทำ 
7. โครงการส่งเสรมิการเฝ้าระวังปอ้งกันและแก้ไขปัญหาตามระบบ 
   การดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ประจำปี 2564 
8. โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
    ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2563 ระยะ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้บรหิารสถานศึกษาปี 2564 
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บรหิารการศึกษา 
    ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ปีงบประมาณ 2564 
3. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มกฎหมายและคดี 
1. โครงการเสริมสรา้งวินัย คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและ 
   บุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
1. โครงการส่งเสรมิประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการ 
    ตรวจสอบภายใน 
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        รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/ตามนโยบาย สพฐ.                    
                             ของกลุ่ม/หน่วย 
 

  ➢       กลุ่มอำนวยการ     

       ➢    กลุ่มนโยบายและแผน 
         ➢      กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

        ➢     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   

       ➢    กลุ่มบริหารงานบุคคล       
       ➢    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

       ➢       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

       ➢      กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    

       ➢     กลุ่มกฎหมายและคดี 

       ➢      หน่วยตรวจสอบภายใน    
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โครงการ      สร้างความเข้มแข็งคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ     กลุ่มอำนวยการ 
                          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  

นาง วิภารัตน์  กวาวหนึึึ่ง          โทรศัพท์ 0898718747 

โทรสาร 077576253 ต่อ 21     E-mail address  areacpn1@cpn1.go.th  

1.  หลักการและเหตุผล 
      พระราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้านการศึกษา 

ได้พระราชทานไว้ว่า  การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน   คือ  มีทัศนคติที่ถูกต้อง                
ต่อบ้านเมือง,  มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง,  มีคุณธรรม,  มีงานทำ  มีอาชีพ  และเป็นพลเมืองดี สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ประการ ได้แก่ 
ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เชื่อว่า คนดี มีศีลธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม จะสร้าง
ความสุขความเจริญแก่บุคลากรในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีคนดีในที่ทำงาน  มีเพื่อนร่วมงานที่พึ่งพาได้ 
รักใคร่กลมเกลียวสามัคคี ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสนุกในการทำงาน หากคนในองค์กรมีทัศนคติ 
วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี ย่อมส่งผลให้องค์กรมี
คุณค่า น่าอยู่ น่าทำงาน และเกิดประสิทธิภาพของงานการขับเคลื่อนในการสร้าง คนดีในที่ทำงานด้วย
กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 

2.  วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ 

บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา  

2. เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง  
     3. เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งคุณธรรม จริยธรรม และภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
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3. ผลผลิต ผลลัพธ์ และ ดัชนีชี้ความสำเร็จ 
   3.1 ผลผลิต (Output)    
        1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมคิด ร่วมทำ รวม
ใจเป็นหนึ่ง มีความรัก ความสามัคคี ในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน  
        2)  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง  
   3.2 ผลลัพธ์ (outcome)   
       1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติราชการ
ได้อย่างเหมาะสม  
      2) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาจิตใจ 
และมีการพัฒนาตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อหน้าที่ และรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคมส่วนรวม   
     3) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจบทบาท อำนาจ
หน้าที่ และภารกิจขององค์กร 
    3.3  ดัชนีชี้วดัความสำเร็จ (KPIs)  
          เชิงปริมาณ  
          1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมคิด ร่วม ทำ 
รวมใจเป็นหนึ่ง มีความรัก ความสามัคคี ในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน    
          2)  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
          เชิงคุณภาพ 
         1) ร้อยละ 100  ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาจิตใจ และมีการพัฒนาตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อหน้าที่ และ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมส่วนรวม 
        2) ร้อยละ 100  ของผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่ และภารกิจขององค์กร 
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3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา   และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติราชการ
ได้อย่างเหมาะสม   
    2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาจิตใจ 
และมีการพัฒนาตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อหน้าที่ และรับผิดชอบ                 
ต่อตนเอง และสังคมส่วนรวม   
    3. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจบทบาท อำนาจ
หน้าที่ และภารกิจขององค์กร  

 

4. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
    ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 120 คน    

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ      สิงหาคม 2564 –   กันยายน 2564   
  

6. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
   วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  704,300  บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

   รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. ศึกษาดูงานที่วัด 9 แห่ง  - - - 704,300 704,300 

2. ศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ 
จำนวน 5 แห่ง 

- - -   

3. ศึกษาดูงาน สพท. จำนวน  
1 แห่ง 

- - -   

4. ประชุมสะท้อนผลโครงการ
สร้างความเข้มแข็ง คุณธรรม 
จริยธรรมในองค์กร จาก
การศึกษาดูงาน 

     

  รวม - - - 704,300 704,300 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน 704,300 บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม จำนวน 

(คน) 
ราคา/หน่วย จำนวน 

(วัน/มื้อ) 

รวม 

 

โครงการสร้างความเข้มแข็ง คุณธรรม 

จริยธรรม ในองค์กร 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

2. ศึกษาดูงานที่วัด จำนวน 9 แห่ง 

3. ศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ จำนวน     

   5 แห่ง 

    - ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ 

    - ค่าโรงแรมที่พัก 

    - ค่าอาหารเช้า 

    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

    - ค่าอาหารกลางวัน 

    - ค่าอาหารเย็น 

4. ศึกษาดูงาน ณ สพท. จำนวน 

จำนวน 1 แห่ง 

    - ค่าของที่ระลึก 

5. ประชุมสะท้อนผลโครงการสร้าง 
ความเข้มแข็ง คุณธรรม จริยธรรม 
ในองค์กร จากการศึกษาดูงาน 

 

 

     

 90 คน 

 

 

 

2 คัน 

 90 คน 

 90 คน 

 90 คน 

 90 คน 

 90 คน 

  

 

  1 ชิ้น 

90 คน 

 

 

 

35 /มื้อ 

 

 

 

17,000 /คัน 

    600 /คน 

    200 /คน 

     50 /คน 

    300 /คน 

    300 /คน 

 

 

 1,500 /ชิ้น 

     35 /คน 

 

 

 

1วัน/1 มื้อ 

 

 

 

  5  วัน 

  4  คืน 

  1   มื้อ 

  5   มื้อ 

  5   มื้อ 

  5   มื้อ 

 

 

    

  1วัน/1มื้อ 

 

 

 

 

  3,150  

 

 

 

170,000  

216,000  

 18,000  

 22,500  

135,000  

135,000  

 

 

   1,500  

   3,150  
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ชื่อโครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ    กลุ่มอำนวยการ 
                         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  

นาง วิภารัตน์  กวาวหนึึ่ง          โทรศัพท์ 0898718747 

โทรสาร 077576253 ต่อ 21     E-mail address  areacpn1@cpn1.go.th  

1.  หลักการและเหตุผล 
             ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษา ครู บุคลากรใน 

สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา นับเป็นหัวใจสำคัญในการนำนโยบายสำคัญ ๆ                    
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหล่านั้นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
นโยบายและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาซึ ่งมีการเปลี ่ยนแปลงและขับเคลื ่อน
ตลอดเวลา เพ่ือจะได้นำไปขยายผลในโรงเรียน และกลุ่มงาน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญจะต้องมีการประชุม              
เพ่ือชี้แจงนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยน
ทัศนคติซึ่งกันและกัน จากการดำเนินโครงการในปีที่ ผ่านมา พบว่า โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ            
การบริหารจัดการองค์กร ส่งผลให้การบริหารจัดการองค์กรของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยความร่วมมือ
ของทุกฝ่าย และนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรขึ้น  

1. วัตถุประสงค์    
     1. เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   

         ชุมพร  เขต 1  

     2. สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน แสวงหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  

     3. ระดมความคิด และความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

     4. แบ่งปันประสบการณ์ ปรับความเข้าใจและความคิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)    

    3.1 ผลผลิต (Output)    
     1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และประธานเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 23 คน  

     2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1                     

จำนวน   111 คน  

     3. ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 62 คน  

     4. ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม จำนวน 13 คน 

     3.2 ผลลัพธ์ (outcome)   

          1. เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ได้รับทราบเป้าหมายการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานและ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนรับทราบแนวนโยบายต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และส่วน

ราชการที่เก่ียวข้อง  

         2. เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีความตระหนักต่อการปฏิบัติภารกิจหน้าที่และมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

        3. เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กรมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานในระดับดี  

   3.3 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   

         1. ระดับความสำเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ     

         2 .ร้อยละ 100  ของบุคลากรในสำนักงานฯ มีความตระหนักในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด 

การศึกษาตามภารกิจหน้าที่ของตนเอง  

        3. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษารับทราบนโยบายของ สพฐ. มีความรู้ 

ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง มีความรู้ ความ

เข้าใจ รับทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน  

    2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างมองเห็นกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร ช่วยให้เกิดความคิดและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร เป็นการ              
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เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานในบทบาทและภารกิจของตนเองส่งผลให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีการบริหารจัดการที่ดี  

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 

6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2563 – 01 กันยายน 2564        
  
7.  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

     วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ   70,430  บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. การประชุมผู้บริหารการศึกษา/
ผู้บริหารสถานศึกษา/อำนวยการ
กลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน  
6 ครั้ง 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    - ค่าจัดทำเอกสาร  

 

 

 

4,550 

1,950 

 

 

 

 

9,100 

3,900 

 

 

        

 

4,550 

1,950 

 

 

 

 

9,100 

3,900 

 

 

 

 

27,300 

11,700 

2. การประช ุมข ้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 2 ครั้ง 

  

 

     2,275 

  

 

     2,275 

 

 

4,550 

3. การประชุมผู้บริหารการศึกษา/
ประธานเครือข่ายสถานศึกษา/
ผู้อำนวยการกลุ่ม จำนวน 4 ครั้ง 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 

 
 

840 

 

 

 

840 

 

 

 

840 

 

 

 

840 

 

 

 

3,360 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

4. การประชุมรับฟังนโยบาย “พุธ
เช้า...ข่าว สพฐ.” ทุกวันพุธ เดือน
ละ 4 ครั้ง รวม 48 ครั้ง 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 

 

5,880 

 

 

5,880 

 

 

5,880 

 

 

5,880 

 

 

23,520 

รวม 13,220 21,995 13,220 21,995 70,430 

 

     รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน 70,430 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม จำนวน 
(คน) 

ราคา/
หน่วย 

จำนวน 
(วัน/มื้อ) 

  รวม 

1. การประชุมผู้บริหารการศึกษา/ 
ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่ม 

-      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
-      - ค่าจัดทำเอกสาร  
- 2. การประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
3. การประชุมผู้บริหารการศึกษา/ประธาน
เครือข่ายสถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่ม 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
4. การประชุมรับฟังนโยบาย “พุธเช้า 
ข่าว สพฐ.” ทุกวันพุธ เดือนละ 4 ครั้ง 
รวม 48 ครั้ง 

-    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
      

 
 
130 คน 
130 ชุด 
 

 
65 คน 

 
 

24 คน 
 

 
 
14 คน 

 
 

35 /มื้อ 
15 /ชุด 

 
 

35 /มื้อ 
 
 

35 /มื้อ 
 
 
 

35 /มื้อ 
 

 
 
6 วัน/6 มื้อ 

6 วัน 
 

 
2 วัน/2 มื้อ 
 

 
4 วัน/4 มื้อ 

 
 
 

48วัน/48มื้อ 

 
 

27,300  
11,700  

 
 

4,550  
 
 

3,360  
 
 
 

23,520  
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ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่                 
                 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มอำนวยการ 
                       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1                                                       

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
นาง วิภารัตน์  กวาวหนึ่ื่ง          โทรศัพท์   0898718747 
โทรสาร 077576253 ต่อ 21     E-mail address  areacpn1@cpn1.go.th  

1.  หลักการและเหตุผล 
          ครู เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการหล่อหลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและ 

เยาวชน ซึ่งต้องเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ครูคือผู้สร้างคนให้
เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถของสังคม ซึ่งผู้เป็นครูจำเป็นต้องมีทั้งความรู้ และความสามารถมี
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะ  อดทน และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแบบอย่าง   
ที่ดีทั้งต่อศิษย์และประชาชนทั่วไปในปีที่ผ่านมา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีและนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นการ       
ยกย่องเชิดชูเกียรติของครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาที ่ได้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงคุณงามความดีของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
ให้แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น   

2. วัตถุประสงค์    
    1. เพ่ือสร้างเสริมความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู  

    2. เพ่ือส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู  

    3. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และความเข้าใจอันดี ระหว่าง ครูกับประชาชน ในการ    

       พัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม  

    4. เพ่ือธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

    5. เพ่ือส่งเสริมให้ครู นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู   
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3.  เป้าหมาย 

     3.1 ข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 1,000 คน 

     3.2 บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต จำนวน   

          200  คน  

  4.  ผลผลิต  ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

    4.1  ผลผลิต (Output)    
          1. ข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  
              จำนวน 1,000 คน    
          2. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1                       
              จำนวน 200 คน  

   4.2  ผลลัพธ์ (outcome)   
        1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพสูงขึ้น  

        2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจ 

        3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้รักสามัคคี  

   4.2  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

         4.2.1  เชิงปริมาณ 

                  1. ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

สูงขึ้น 

                  2.  ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจ 

                  3.  ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้รักสามัคคี 

         4.2.2  เชิงคุณภาพ 

                 1. ครูมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และมุ่งม่ันในการพัฒนาวิชาชีพ 

                 2. เกิดความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดความสามัคคี ระหว่างครูและหน่วยงานอ่ืน 

รวมทั้งประชาชน 

                 3. ชุมชนเห็นคณุค่าวิชาชีพครูและวันครู 
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5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    1 ครูมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และมุ่งม่ันในการพัฒนาวิชาชีพ  

    2 เกิดความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดความสามัคคี ระหว่างครูและหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งประชาชน  

    3 ชุมชนเห็นคุณค่าของวิชาชีพครูและวันครู  

6.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
     1.  ข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 1,000 คน 
     2.  บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   
จำนวน  200  คน  

7.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ     01 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564          

8.   แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

      วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  75,000  บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. ประชุมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 
1,200 คน 

 75,000   75,000 

รวม  75,000   75,000 

    รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน 75,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม จำนวน 
(คน) 

ราคา/ 
หน่วย 

จำนวน 
(วัน/มื้อ) 

    รวม 

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 1,200 คน 
   1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
   3. ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง   
   5. ค่าตกแต่งสถานที ่
   6. ค่าผ้าคลุมเก้าอ้ี 
   7. ค่าดำเนินการพิธสีงฆ ์

 
 

1,200 คน 
 
 

1,200 ผืน 

 
 

35 /มื้อ 
5,000  

 13,000  
  5 / ผืน 
 9,000  

 
 
1 มื้อ/1 มื้อ 

 

 
 

42,000 
 5,000 
13,000 
  6,000 

9,000 
                                                         รวม 75,000 
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โครงการ   ปรับปรุงภูมิทศัน์ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ    กลุ่มอำนวยการ 
                         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  

นาย สุชาติ  ขวัญสมคิด            โทรศัพท์ 077576253 

โทรสาร 077576253  ต่อ 21     E-mail address  areacpn1@cpn1.go.th  

1.  หลักการและเหตุผล 
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาและ
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่ข้าราชการครู ประชาชนที่มาติดต่อราชการในเขตบริการ อำเภอเมือง
ชุมพร อำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสำนักงาน       
น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง สภาพแวดล้อมร่มรื่นในปีที่ผ่านมา พบว่า 
การให้บริการด้านอาคารสถานที่ยังมีความจำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมและสะดวกต่อการ
ให้บริการอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะห้องน้ำ เนื่องจากสภาพอาคารก่อสร้างมาเป็นเวลานาน มีการ
เสื่อมสภาพ  และควรปรับปรุงมุมบริการเพื่อสะดวกต่อการให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มาติดต่อราชการ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ลดปัญหา   
เป็นสวัสดิการที่ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมต่อผู้มารับบริการ ส่งผลให้มีการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้แก่บุคลากรและก่อให้เกิดความพึงพอใจที่ดีในงานบริการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จึงจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมข้ึนเป็นการต่อเนื่อง   

2.  วัตถุประสงค์    
     1 เพ่ือปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัย  

     2. เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ชำรุด อาคารสำนักงาน และอาคารประกอบทั้งหมด  

     3. เพ่ือปรับปรุงถนนรอบสำนักงานที่ชำรุด  

     4. เพ่ือปรับปรุงระบบประปาในห้องน้ำของสำนักงาน  

     5. ปรับปรุงสวนหย่อมและไม้ดอกไม้ประดับ ให้เกิดความสวยงาม สะอาดร่มรื่น 
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3.  เป้าหมายเชิงผลผลิต และ ผลลัพธ์ 

     3.1  ผลผลิต (Output)    

      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  

3.2  ผลลัพธ์ (outcome)   
      1. สำนักงานมีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดและสวยงาม ปลอดภัยในการใช้งาน  

      2. สำนักงานมีไฟฟ้าให้ความสว่างเป็นอย่างดี   

      3. สำนักงานมีมุมบริการที่สะดวกต่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  

      4. สำนักงาน มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและร่มรื่น  

3.3  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
      เชิงปริมาณ  ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับอาคารสถานที่    
      เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในการ

บริหารจัดการงานอาคารสถานที่  

4.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มีห้องน้ำสะอาด สวยงาม ปลอดภัย                  

มีระบบไฟฟ้าดี  มีสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ที่ดี  ทำให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  

มีบรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการปฏิบัติงาน  

5.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว นักเรียน และผู้ที่มา

ติดต่อราชการ  

6.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ     01 มกราคม 2564 – 01 กันยายน 2564         
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7.  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

5 ส สร้างสรรค์เพ่ือเขตสุจริต - 6,000 56,000 58,000 120,000 

รวม - 6,000 56,000 58,000 120,000 
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โครงการ   การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ    กลุ่มนโยบายและแผน 
                         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1                            

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  

นาง อารี   ชลชลา                      โทรศัพท์ 081-0810789 

โทรสาร  077576253 ต่อ 29        E-mail aree-08@hotmail.com 

1.  หลักการและเหตุผล 
          ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  

มาตรา 16 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน
ให้บรรลุตามเป้าหมาย และเพื่อเป็นการควบคุมการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างถูกต้องรวดเร็วและตอบสนองความต้องการ             
ของหน่วยงานตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องและจะเห็นได้ว่ากระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทาง
หรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงาน
หรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต  ซึ่งเป็นเครื่องมือที ่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการ                
ขององคก์รมีประสิทธิภาพสูงสุด   ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น  
ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  13 ตุลาคม 2561 และ 8 เมษายน 
2562 ตามลำดับ เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล  และใช้เป็น
กรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน  ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ           
เมื่อวันที่  4  ธันวาคม 2560  เห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 
1  ได้แก่ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง  แผนระดับ 3 หมายถึง แผนที่จัดทำ
ขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับ 1 และ แผนระดับ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
หรือจัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด  หรือจัดทำข้ึนตามพันธกรณี หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ เช่น 
แผนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ แผนบูรณาการ รวมถึง แผนปฏิบัติการทุกระดับ         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ต้องจัดทำ
แผนปฏิบัติประจำปี ที ่สอดคล่ ้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ศักยภาพของหน่วยงาน และ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1  แผนระดับที่ 2  และแผนระดับท่ี 3  และนโยบายรัฐบาล 
ที่เก่ียวข้องด้านการศึกษาตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและแผน (XYZ) 
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2.  วัตถุประสงค์    
         1. เพ่ือสร้างความรับรู้เกี่ยวกับความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2  

และแผนระดับที่ 3 และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและ

ผล  (XYZ)          

         2. เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สำหรับนำไปใช้ในการ 

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และ                  

เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในสังกัด 

3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
3.1  ผลผลิต (Output)    
      1. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จำนวน  65  คน    

ได้รับรู้เกี่ยวกับความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 1  แผนระดับที่ 2 และ  แผนระดับที่ 3  

และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)           

     2. จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบตัิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน  20  เล่ม      

     3. จัดทำเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  1  ไฟล์  

3.2  ผลลัพธ์ (outcome)   
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มีแผนปฏิบัติการ ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 

นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ

นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตรงตามสภาพปัญหาความต้องการ ศักยภาพของหน่วยงาน และ

สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่าง เป็นรูปธรรม  

3.3  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   

      แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน  20 เล่ม  สำหรับนำไปใช้ในการ 

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

และเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในสังกัด 
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4.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ได้เล่มแผนปฎิบัติการประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน 20 เล่ม สำหรับนำไปใช้ในการขับเคลื่อน การบริหารจัดการศึกษา

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติ

การของโรงเรียนในสังกัด  

5.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ครู นักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  

6.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2563 – 01 กันยายน 2564          

7.  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 

                 กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

  รวม 
ไตรมาสที่   

1/2563 

ไตรมาสที่  

2/2564 

ไตรมาสที่  

3/2564 

ไตรมาสที่  

4/2564 

1. กิจกรรม ประชุมชี้แจงสร้างการ

รับรู้เกี่ยวกับความสอดคล้องเชื่อม 

โยงของแผนระดับที่ 1,2, และ 3               

แก่บุคลากรใน สพป.ชพ.1 

   1,225    1,225 

2. กิจกรรม สรุปผลการจัดทำ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564  

1. ประชุมสรุปผลการจัดทำ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

2. จัดทำรูปเล่มแผนเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัด 

    6,775        -        - 6,775 

                                                                 รวมทั้งสิ้น 8000 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน 8,000 บาท (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

กิจกรรม จำนวน 
(คน) 

ราคา/
หน่วย 

จำนวน 
(วัน/มื้อ) 

  รวม 

1. ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความ
สอดคล้องเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 
2 และแผนระดับที่ 3 แก่บุคลากรใน สพป.ชพ.1 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2. ประชุมสรุปผลการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
3. จัดทำรูปเล่มและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานในสังกัด 
4. ค่าวัสดุ 

 
 
 
 35 คน 
 
 
 20 คน   
 20 เล่ม 

 
 

 
 
 

35 /มื้อ 
 
 

35 /มื้อ 
250 /เล่ม 
 

 
 
 
1 วัน/1 มื้อ 
 
 
1 วัน/1 มื้อ 
 
 

 
 
 
1,225  

 
 

 700  
5,000 

            
1,075 
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โครงการ    การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ     กลุ่มนโยบายและแผน 
                          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1                                              

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
นาง ประดับ  ฤทธิไกร             โทรศัพท์  080-9787964 
โทรสาร 077576253 ต่อ 21     E-mail address  areacpn1@cpn1.go.th  

1.  หลักการและเหตุผล 
        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   เป็นหน่วยงานต้นสังกัดในการกากับดูแล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ได้กำหนดให้มีแผนบริหารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็กระดับเขตพื้นที่ ซึ ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนา

ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาในการดำเนินการ สร้าง

ความเข้าใจและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในระดับ

พื้นที่ อีกทั้งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่าปัญหาด้านการมีส่วนร่วม ประชากรในพื้นที่มี ฐานะยากจน 

ทำให้ขาดศักยภาพในการระดมทรัพยากรช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา ขาดการประสานงานความ

ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายการศึกษาอื่นๆ ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการ

โรงเรียน  ด้านโอกาสทางการศึกษา สภาพบริบทของการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ประชากรมีแนวโน้ ม

ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ขนาดของโรงเรียนปรับเปลี่ยนจากการดำเนินงานโครงการของปีที่ผ่านมา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแล 

โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งในปีการศึกษา 2563  มีโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน  47 โรงเรียน จากโรงเรียน

ทั้งหมด 110  โรงเรียน สามารถเลิกสถานศึกษาที่ไม่มีนักเรียนได้ จำนวน 3 โรงเรียน  จึงจัดทำ

โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2.วัตถุประสงค์    

   2.1  เพ่ือบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในวิธีและรูปแบบที่เหมาะสม     

   2.2  เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
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3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

3.1 ผลผลิต (Output)    

          3.1.1  โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 47 โรงเรียน (ข้อมูล 18 ก.ค. 2563)  

          3.1.2  โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน จำนวน 40 คนลงมา (จำนวน 4 โรงเรียน ข้อมูล 18                     

ก.ค. 2563) 

3.2 ผลลัพธ์ (outcome)   
           3.2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนจำนวน  40 คนลงมา ได้รับการบริหารจัดการที่มีความ

พร้อมในการจัดการเรียนการสอน  

           3.2.2 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหาร

จัดการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม    

    3.3 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   

         3.1 โรงเรียนขนาดเลก็ท่ีมีนักเรียน 40 คน ลงมาได้รับการบริหารจัดการตามแผนบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   

         3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเพ่ิมข้ึน  

4.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนจำนวน 40 คนลงมา สามารถบริหารจัดการโดยการจัด 

การศึกษาร่วมกับโรงเรียนอ่ืน และยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น   

2. นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรวมกับโรงเรียนหลักมีโอกาสได้เรียนรู้ทางด้านสังคม 

กว้างขวางขึ้น ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่มีครูครบชั้น ครบวิชา อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน

เพียงพอ มีห้องเรียนที่ได้มาตรฐาน   

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถกำหนดรูปแบบที่มีความเหมาะสมในการบริหารจัดการโรงเรียน 

ขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
โรงเรียน / นักเรียน / ชุมชน / บุคลากรทางการศึกษา  

6.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564   
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7. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่  

1/2563 

ไตรมาสที่ 

 2/2564 

ไตรมาสที่  

3/2564 

ไตรมาสที่ 

 4/2564 

1.จัดทำแผนบริหารจัดการ

โรงเรียนนขนาดเล็ก 

ประจำปีงบประมาณ 2564 

2.การดำเนินการรวม/เลิก

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 4,400  

 

 

5,600 

 4,400 

 

 

5,000 

                                                   รวมทั้งสิ้น 10,000 

 

       รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จำนวน   10,000  บาท  (ถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ จำนวน 

(คน) 

ราคา/

หน่วย 

จำนวน 

(วัน/มื้อ) 

รวม 

1. จัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประจำปี พ.ศ.2564  

- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็ก (ผอ.รอง ประธานเครือข่าย  

ผอ.กลุ่ม และจนท.) 

      - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  

      - ค่าอาหารกลางวัน  

      - จัดทำรูปเล่มแผนบริหารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็ก ประจำปี พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

26 คน 

26 คน 

5 เล่ม 

 

 

 

 

 

35/มื้อ  

80/มื้อ 

100/เล่ม 

 

 

 

 

 

1วัน/2 มื้อ 

1วัน/1 มื้อ 

 

 

 

 

 

 

1,820 

2,080 

   500 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ จำนวน 

(คน) 

ราคา/

หน่วย 

จำนวน 

(วัน/ม้ือ) 
รวม 

2. การดำเนินการรวม/เลิก สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 

ตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรับฟังความคิดเห็น

การบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กที่มี

นักเรียนจำนวน 40 คนลงมา (จำนวน 4 โรงเรียน) 

(กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู บุคลากร 

และผู้เกี่ยวข้องโรงเรียนละ 40 คน) 

    - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

160คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

35/ม้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1วัน/1 มื้อ 

 

 

 

 

 

 

 
 

5,600 

3. สรุปและรายงานผล  

จัดทำรูปเล่ม สรุปรายงานผล 

- - - - 
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โครงการ   การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดตั้ง  จัดสรร และติดตามการบริหารจัดการ

งบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ    กลุ่มนโยบายและแผน 
                         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  

นางสาวภัคนันทน์  ชุ่มชื่น         โทรศัพท์ 0954147905 

โทรสาร 077576253 ต่อ 21     E-mail address  areacpn1@cpn1.go.th  

1.  หลักการและเหตุผล 
        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดนโยบายกระจายอำนายการจัดตั้งจัดสรร
บริหารงบประมาณ  และประเมินผล  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  ให้สำนักงานเขตพื้นที่                           
การศึกษาและโรงเรียนดำเนินการเพื ่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ จำเป็น ขาดแคลน เกิด
ประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณที่มุ่งพัฒนาบริหารจัดการ และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษา เพื ่อให้มีระบบงบประมาณที่สอดคล้องกับการดำเนินงานดังกล่าว        
กลุ่มนโยบายและแผน  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดตั้ง จัดสรร และติดตามการ
บริหารจัดการงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2.  วัตถุประสงค์    
1.  เพ่ือวิเคราะห์งบประมาณให้การจัดตั้ง  และการจัดสรรงบประมาณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย 

สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา และการเรียนการสอนนักเรยีน

ในสถานศึกษาต่อไป  

2.  เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  

     3.  เพื่อปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณในการสนับสนุนผู้ เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
เพียงพอ  
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3.  ผลผลิต  ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

3.1 ผลผลิต (Output)    
          3.1.1  ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกรายการเพ่ิมข้ึน  

          3.1.2  ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายได้ถูกต้อง  

          3.1.3  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายด้านการจัดการศึกษาได้ถูกต้อง 

สมบูรณ์  

      3.2  ผลลัพธ์ (outcome)   

           3.2.1 สถานศึกษาในสังกัดได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ   

           3.2.2 มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง

อย่างเหมาะสม   

          3.2.3  ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง

เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

      3.3  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   

          เชิงปริมาณ    

          1.  สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกรายการเพ่ิมข้ึน     

          2.  สถานศึกษาจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายด้านการจัดการศึกษาได้ถูกต้อง สมบูรณ์     

          3.  สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและ

ประสบภัยธรรมชาติ  

         เชิงคุณภาพ    

         1. สถานศึกษาในสังกัดได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ    

        2. มีรูปแบบหรือแนวทาในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรงอย่าง

เหมาะสม   
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        3. ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมารสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  
4.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1.  ผู ้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ถูกต้อง 

เรียบร้อย สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา และการเรียนการสอน

นักเรียนในสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

    2.  สถานศึกษามีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา

โดยตรงอย่างเหมาะสม   

    3. อาคารเรียน อาคารประกอบ อยู่ในสภาพดี เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ปลอดภัยต่อผู้ใช้  

    4. สถานศึกษาจัดทำระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ถูกต้อง  ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได ้

5.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน  

6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2563 – 01 กันยายน 2564         

7.  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 

 1/2563 

ไตรมาสที่  

2/2564 

ไตรมาสที่  

3/2564 

ไตรมาสที่ 

 4/2564 

1. พิจารณาจัดตั้งจัดสรร 

 งบประมาณและเงินเหลือจ่าย 

2. ติดตามประเมินและ

รายงานผลการติดตาม 

  22,000      

20,000 

22,000 

20,000 

รวมทั้งสิ้น 42,000 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จำนวน   42,000  บาท  (ถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ จำนวน 

(คน) 

ราคา/

หน่วย 

จำนวน 

(วัน/มื้อ) 

รวม 

1. พิจารณาจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณและเงิน

เหลือจ่าย 

      - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  

      - ค่าอาหารกลางวัน  

      - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 

 

53 คน 

34 คน 

  6 คน 

 

 

35/มื้อ  

80/มื้อ 

 

 

 

3วัน/5 มื้อ 

2วัน/2มื้อ 

  9 วัน 

 

 

9,275 

5,440 

 7,285 

2. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการติดตาม 

งบประมาณ (โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร) 

จำนวน 33 โรงเรียน 

      - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  

      - ค่าอาหารกลางวัน 

      - ค่าพาหนะคณะกรรมการ/ประธาน

เครือข่าย/ เจ้าหน้าที่    

      - จัดทำเอกสารประเมินผล/ค่าวัสดุ 

 

 

 

20 คน 

20 คน 

18 คน 

 

 

 

 

 

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 

300/คน 

 

 
 

 

 

1 วัน/2 มื้อ 

1 วัน/1 มื้อ 

3 วัน 

 

 

 

 

 

1,400 

1,600 

16,200 

 

800 
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โครงการ   พัฒนาเครือข่ายและระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Big Data)   

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

นางนันท์นภัส  เกียรติมาพรศักดิ์       โทรศัพท ์ 0807175604 

โทรสาร.  077576253 ต่อ 21          E-mail  chureerat_eid@hotmail.com 

1.   หลักการและเหตุผล 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นที่ยอมรับในยุคปัจจุบันและ
เป็น ยุคที ่หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความจำเป็นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงาน                     
การบริหารงานและ  การตัดสินใจ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริม
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มาประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  มีการ
พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  สำหรับสถานศึกษาใช้ในการจัดเก็บข้อมู ล  
เพื่อการบริหารจัดการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเป็นประจำทุกปี  เช่น  โปรแกรมการจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC), การใช้งานเครื่องอ่านบัตร  Smart  card  กับระบบ  DMC, ระบบ
กำหนดรหัสสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (Gcode), ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัด
การศึกษา (EMIS), ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง  (B-OBEC), ข้อมูลครุภัณฑ์  (M-OBEC), ระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการ (Amss++),  ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร (PSC)  
รวมทั้งระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data)  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งนี้  ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มีระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  และสามารถดำเนินการจัดทำ
ระบบข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  และทันตามกำหนดเวลาทุกโรงเรียน 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1   ตระหนักและให้ความสําคัญ  
เพื่อให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
มีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา                  
(Big Data)  ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Big Data) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา  
     2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
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     3. เพ่ือดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  พัฒนาเว็บไซต์  และโปรแกรมที่สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาขึ้น  ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
     4.  เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้แก่ครู  ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา 

3.  เป้าหมาย 

    เชิงปริมาณ 
         1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีระบบบริหารจัดการศึกษา  ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
         2. ร้อยละ 100  ของสถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ   
         3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย  พัฒนาเว็บไซต์  และ
โปรแกรมท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาขึ้น   
         4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงมีระบบอินเทอร์เน็ตใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
    เชิงคุณภาพ 
         1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัด  มีระบบการบริหารจัดการศึกษา   
ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ    
         2. ระบบเครือข่าย  และเว็บไซต์ต่างๆ  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา                   
มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

    4.1  ผลผลิต (Output) 

          1. ร้อยละ 100  ของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการศึกษา  ระบบข้อมูล

สารสนเทศที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาที่

มีประสิทธิภาพ 

          2. ร้อยละ 100  ของสถานศึกษาท่ีมีบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ  ในการจัดการระบบ

ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพ 

4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

           ระบบเครือข่าย  และเว็บไซต์ต่างๆ  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา                      
มีประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
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4.3  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

   เชิงปริมาณ 

          1. ร้อยละ 100  ของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการศึกษา  ระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา             
ที่มีประสิทธิภาพ 
          2.  ร้อยละ 100  ของสถานศึกษาท่ีมีบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ  ในการจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพ 

   เชิงคุณภาพ 

          ระบบเครือข่าย  และเว็บไซต์ต่างๆ  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา                  
มีประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     1 สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการศึกษา  ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง  
ครบถ้วน  สมบูรณ์ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
     2 สถานศึกษาท่ีมีบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ  ในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ได้อย่างมีคุณภาพ 
     3 ระบบเครือข่าย  และเว็บไซต์ต่างๆ  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา                    
มีประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

6.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

     ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน 

7.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
         วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ    52,000   บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. กิจกรรม  พัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศทางการศึกษา (Big Data) 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา 

  32,000  32,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

2. กิจกรรม  บำรุงรักษาระบบ

เครือข่าย  การพัฒนาเว็บไซต์  และ
โปรแกรมท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพัฒนาขึ้น 

20,000    20,000 

รวม 20,000 - 32,000 - 52,000 

 

     รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จำนวน  52,000 บาท (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ จำนวน 

(คน) 

ราคา/

หน่วย 

จำนวน 

(วัน/มื้อ) 

รวม 

1 

 

 

กิจกรรม  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทาง

การศึกษา (Big Data) ของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

    

 2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

2.2 ค่าอาหารกลางวัน     

    2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 

    2.4 ค่าเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ 

115 คน 

115 คน 

3 คน 

 35/ม้ือ 

120/มื้อ

600/ชม. 

1วัน/2 มื้อ 

1 วัน/1 มื้อ  

5 ชม. 

 8,050    

13,800    

9,000    

1,150 

2 

 

กิจกรรม  บำรุงรักษาระบบเครือข่าย  การ

พัฒนาเว็บไซต์  และโปรแกรมที่สำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาขึ้น 

- 

 

 

- 

 

-  20,000    

 

 

                                            รวม 52,000 
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1                       
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

นางขวัญศิริ  กองช่าง                  โทรศัพท์  077 576717 ต่อ 19 

โทรสาร  077 576253 ต่อ 21       E-mail  :  kwan.go@hotmail.com 

1.  หลักการและเหตุผล 
       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พัฒนาและประยุกต์การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ NEW DLTV ทั้งในระบบ
การถ่ายทอดจากโรงเรียนต้นทาง และโรงเรียนปลายทางที่รับสัญญาณ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลเป็นการจัดการศึกษาที ่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนใน                     
ทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือข่าย            
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มายกระดับคุณภาพการศึกษาได้แก่ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(Distance Learning Television ; DLTV) เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาของครูอย่างครบถ้วน 
เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดช่องว่าง และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที ่มี
คุณภาพให้กับประชาชน และเป็นการดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสนองพระราชดำริ            
ในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า โดยปรับผังรายการให้ NEW DLTV เป็นการจัด
การศึกษาทางไกลที่ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ใหม่  แบบ Active Learning ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป และในปัจจุบันได้มีระบบ
การประชุมทางไกล (Video Conference) ช่วยให้การประชุมที่อยู่ต่างสถานที่กันในหลายจุดได้มา
ประชุมเหมือนอยู่ในห้องเดียวกัน มีประธานในการประชุม สามารถแบ่งปันงานต่าง ๆ ในแต่ละจุดให้
เหมือนกัน เสนอผ่านความเห็นต่าง ๆ ได้ ทำให้การประชุมทางไกลสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว 
ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่าน 

ดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดท่ีจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม DLTV 

 2.2 เพ่ือติดตาม ช่วยเหลือ โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่จัดการเรียนการสอน 
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 

 2.3 เพ่ือประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ระหว่างสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 107 โรง 
3  เป้าหมาย 

 3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 44 โรง จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทาไกลผ่าน 
ดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV 

 3.2 โรงเรียนขนาดเล็กสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV   

 3.3 โรงเรียนขนาดเล็กมีอุปกรณ์ DLTV ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 107 โรง  
มีระบบการประชุมทางไกล  (Video Conference)  สามารถประชุมทางไกลจากสถานศึกษาถึง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
    4.1  ผลผลิต (Output) 
          1.  โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 44 โรง จัดการเรียนการอสนทางไกลผ่านดาวเทียม 
 DLTV 
          2.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   ประชุมทางไกลผ่านระบบ 
 Video Conference กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 107 โรง 

4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
           1. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 44 โรงเรียน สามารถใช้ระบบการศึกษาทางไกล 

ผ่านดาวเทียม DLTV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           2.  บุคลากรโรงเรียนขนาดเล็กใช้ระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ  

 NEW DLTV ได้ตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 
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           3.  โรงเรียนในสังกัด จำนวน 107 โรง มีระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)   

สามารถประชุมทางไกลจากสถานศึกษา  ถึงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1                 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

   เชิงปริมาณ 
                1)  โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร               
เขต 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 44 โรง 
                2)  โรงเรียนในสงักัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ติดตั้ง 
ระบบการประชุมทางไกล จำนวน 107 โรง 

   เชิงคุณภาพ 
                1)  โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 
                2)  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
                3)  ระดับความสำเร็จของการประชุมทางไกล Video Conference สามารถประชุม 
ทางไกลจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ถึงสถานศึกษาได้อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ 

5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     5.1 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสามารถใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่าง 

ประสิทธิภาพ 

     5.2 บุคลกรโรงเรียนขนาดเล็กใช้ระบบการจัดการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

รูปแบบ NEW DLTV ได้ตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 

     5.3 โรงเรียนในสังกัดมีระบบการประชุมทางไกล Video Conference สามารถประชุม 

ทางไกลจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

6.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 44 โรง 

  2.7.2 ครแูละนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 44 โรง 

  2.7.3 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 107 โรง  



~ 87 ~ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชมุพร เขต 1 

 

7.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

8.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

    วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 45,400 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. ประชุมปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้และ
สามารถดูแลอุปกรณ์ระบบการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
เบื้องต้น ให้กับบุคลากรโรงเรียน            
ขนาดเล็ก  

   

27,400 

 

  

27,400 

2. ประชุมทางไกล (Video 
Conference) ระหว่างสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 
1 กับสถานศึกษาในสังกัด 

   

6,000 

 

12,000 

 

18,000 

รวม   33,400 12,000 45,400 
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          รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน 45,400 บาท (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

 
ที ่ กิจกรรม/รายการ จำนวน(คน) ราคา/หน่วย จำนวน 

(วัน/มื้อ) 

รวม 

1. ประชุมพัฒนาความรู้ด้านการซ่อม
บำรุง ดูแลระบบการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ให้กับบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็ก    
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      - 
- ค่าอาหารกลางวัน                 
- ค่าวิทยากร                         
- จัดทำคู่มือประกอบการประชุม 

  

 
 

 
 

100 คน    
100 คน      
5 คน          

90 เล่ม 

 
 

 
 

35/มื้อ 
 120/มื้อ 
600/คน  
60/เล่ม 

 
 

 
 

1 วัน/2 มื้อ    
 1 วัน/1 มื้อ 

 

 
 

 
 

7,000  
12,000  
3,000  
5,400 

2. ประชุมทางไกล (Video 
Conference) ระหว่างสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 กับสถานศึกษาใน
สังกัด                                 - 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      - 
- ค่าอาหารกลางวัน                 
- ค่าตอบแทน                          

 

 
 
 
 

                    
20 คน              
20 คน               
3 คน           

 
 
 
 
                  

35/คน             
80/คน 

1,000/คน   

 
 
 
 
                

1 วัน/2 มื้อ    
1 วัน/1 มื้อ 

3 วัน 

 

 

 
 

            
4,200 
4,800 
9,000  
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โครงการ   เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา          

               ประถมศึกษาชุมพร  เขต 1 

กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

นางนันท์นภัส  เกียรติมาพรศักดิ์         โทรศัพท ์ 0807175604 

โทรสาร.  077576253 ต่อ 21           E-mail  chureerat_eid@hotmail.com 

1.  หลักการและเหตุผล 
               ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายในการแก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยจะพัฒนาระบบเครือข่าย UNINet  ให้เป็นระบบ
หลักของกระทรวงศึกษาธิการ  ยกเลิกการให้บริการในระบบ  MOENet  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  
2561  และให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นผู้จัดหาและเลือกใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่สามารถส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานศึกษา   ซึ่งสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ได้ดำเนินการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อเนื่อง
มาโดยตลอด 

   ในการนี้  ปีงบประมาณ  2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  

ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและติดตามระบบอินเทอร์เน็ตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

กิจกรรมเช่าคู่สายอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ำกว่า 200Mbps  หมายเลขไอพีไม่น้อยกว่า 4 IP FIX  

เป็นระยะเวลา 12 เดือน  (1  ตุลาคม  - 30 กันยายน 2563)  ดังนั ้น  เพื ่อสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1     มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพสำรองใช้

งานอย่างต่อเนื่อง  จึงได้จัดทำโครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  ส ำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  สำหรับปีงบประมาณ  2564  ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  สำหรับการใช้งานในสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 อย่างต่อเนื่อง 
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3.  เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ 

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง  มีประสิทธิภาพ 
     เชิงคุณภาพ 

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานเพ่ือการบริหารจัดการ 
4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
     4.1  ผลผลิต (Output) 
            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การใช้งานอย่างต่อเนื่อง  มีประสิทธิภาพ 

 4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 

            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่
มีประสิทธิภาพในการใช้งานเพ่ือการบริหารจัดการ 

 4.3  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

  เชิงปริมาณ 

            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การใช้งานอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 

  เชิงคุณภาพ 

            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน

การใช้งานอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 

5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน

การใช้งานอย่างต่อเนื่อง  มีประสิทธิภาพ 

6.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

    ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  และ 

นักเรียน 
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7.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

8.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

      วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ   44,940  บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

เช่าคู่สายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
200 Mbps/ 100Mbps (FTTX)  
หมายเลขไอพีไม่น้อยกว่า   
4  IP FIX   

11,235 11,235 11,235 11,235 44,940 

รวม 11,235 11,235 11,235 11,235 44,940 

 
  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จำนวน  44,940 บาท  
 
ที ่ กิจกรรม/รายการ ราคา/หน่วย จำนวน  

(ครั้ง) 

รวม 

1. เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   

1.1 เช่าคู่สายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  200 Mbps/ 
100Mbps (FTTX)  หมายเลขไอพีไม่น้อยกว่า   
4  IP FIX   

1.2 สรุปผลการดำเนินงาน 

3,745 

 

12 เดือน 

 

44,940 

 

 

รวม   44,940 
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โครงการ   การเพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายดา้นการพัสดุ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    

                         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

นางวราณี   เดชค้ำ                              โทรศัพท์   0895878484 

โทรสาร   077-576253  ต่อ  18             E-mail  waraneeaoy@hotmail.com 

1.  หลักการและเหตุผล 

          สืบเนื่อง จากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   มีผล
บังคับใช้เมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้เห็น
ความสำคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ยังต้องการ
ความชัดเจนในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน 
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบร ิหารพ ัสด ุ  พ .ศ . 2560 ประกาศท ี ่ ออกตามความในพระราชบ ัญญ ัต ิ นี้  และ
หนังสือเวียน หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  และสามารถนำมาใช้ปฏิบัติงาน ดำเนินการใน              
ทุกขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว สามารถปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ลดความ
ยุ่งยากซับซ้อนของกระบวนการปฏิบัติงาน มีการอ้างอิงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เกิดข้อผิดพลาด
นำไปสู่แนวทางปฏิบัติไม่ขัดกับกฎหมาย ลดความเสี่ยงในขั้นตอนการบริหารงานพัสดุของหน่วยงาน  
สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษาช ุมพร เขต 1 จ ึงจ ัดโครงการอบรม                          
“การเพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ   กฎหมายด้านการพัสดุ ” ใหแ้ก่ผู้บริหารสถานศึกษา  
 ครูผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
พ.ศ. 2560 

 2.  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสถานศึกษาปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม 
ขั้นตอนของการจัดหาพัสดุตามระเบียบและเป็นไปในทางเดียวกัน อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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 3.  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มีวัตถุประสงค์ให้มีการจัดหาพัสดุไว้ใช้ในราชการ 
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัด เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 

 4.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับทราบและเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพ่ือเป็นการ 
ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความ เสียหายต่อทางราชการ     
3.  เป้าหมาย 
     ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติงานพัสดุสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
     4.1 ผลผลิต (Output) 

          ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติงานพัสดุสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน  107  โรง ๆ ละ 2 คน  บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์จำนวน 9 คน  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 15  คน  อบรม  2 รุ่น  ๆ  ละ   1  วัน  จำนวน  
238   คน 

  4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

           ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติงานพัสดุสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่                
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ              
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก                        
ธรรมาภิบาล  
      4.3  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

   เชิงปริมาณ 

             ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติงานพัสดุในสถานศึกษา บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผ่าน
การฝึกอบรมการเพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายด้านการพัสดุ จำนวน  238  คน  
             เชิงคุณภาพ 
             ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติงานพัสดุในสถานศึกษา บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
ผ่านการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายด้านการพัสดุ  ตามโครงการ 
ที่กำหนด 
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5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1.  ผู้เข้าร่วมอบรม ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถนำความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานพัสดุ   
     2.  ผู ้เข้าร่วมอบรม สามารถนำความรู ้ที ่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติงาน และสามารถ
ถ่ายทอดหรือแนะนำให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องต่อไป  
     3.  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุ 
6.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

             ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติงานพัสดุในสถานศึกษา บุคลากร  กลุ่มบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร   เขต 1 

จำนวน  238 คน 

7.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ    01 เมษายน 2564 – 01 มิถุนายน 2564      

8.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

    วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  63,000   บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564  

1. อบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู ้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากร 
สพป.ชุมพร เขต 1 

 

 

 

 

 

63,000 

  

63,000 

รวม     63,000 
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    รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน  63,000 บาท (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ จำนวน
(คน) 

ราคา/
หน่วย 

จำนวน 
(วัน/มื้อ) 

รวม 

1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุและบุคลากร สพป.ชุมพร เขต 1 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
- ค่าอาหารกลางวัน 

 
 
214 คน 
214 คน 

 
 
35/ม้ือ 
120/มื้อ 

 
 
1วัน/2มื้อ 
1วัน/1มื้อ 

 
 

14,980 
25,680 

2. ประชุมบุคลากรกลุ่มการเงินฯ และเจ้าหน้าทีท่ี่
เกี่ยวข้อง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าอาหารกลางวัน 

 
 

 24 คน 
 24 คน 

 
 

35/มื้อ 
80/ม้ือ 

 
 

2วัน/4มื้อ 
2วัน/2มื้อ 

 
 

 3,360 
3,840 

3 ค่าตอบแทนวิทยากร  13 ชม. 600/คน  7,800 
4 ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก  วิทยากร 1 คน   1,000 

5 ค่าทำป้าย   1 แผ่น   800 
6 ค่าวัสดุ/ค่าจัดทำเอกสาร    5,540 

รวมทั้งสิ้น 63,000 
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โครงการ   เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
              ตำแหน่งครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 

                       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

นางกานดา  บุตรหงษ์                               โทรศัพท์       089-0494039 

โทรสาร 0 7757 6458 ต่อ  21                    E-mail  meemejung@hotmail.co.th 

1.  หลักการและเหตุผล 
         ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้ 

ความรู้ความสามารถ และพัฒนาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป 
ดังนั้นขวัญกำลังใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งควรได้รับจากการได้รับการมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะจึงมีความสำคัญ ประกอบกับสำนักงาน ก.ค.ศ.ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ        
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ ว 21  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งการประกาศใช้หลักเกณฑ์
ดังกล่าวเพื่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีความสามารถ และมี
สมรรถนะที่เหมาะสม ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้กำหนดให้คนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื ่อสาร และทำงานร่วมกับผู ้อ ื ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธ ิผล                         
ซึ่งหลักเกณฑ์ ว 21/2560 เป็นหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนระบบการประเมินวิทยฐานะที่แตกต่าง
ไปจากเดิม มุ่งเน้นให้ครูได้มีการสั่งสมประสบการณ์ มีความชำนาญและเชี่ยวชาญ ในการจัดการเรียน
การสอน มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

        ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ส่งคำขอ                
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตลอดจนการ                 
จัดทำเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบคำขอ  ดังนั้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถดำเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 21/2560   ได้อย่างถูกต้อง 
จึงจัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
ในสังกัดมีหรือเลื่อน  วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 
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2.  วัตถุประสงค์ 

             1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ     

        ส่งคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560 

 2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจการตรวจสอบคุณสมบัติ และ

สามารถจัดทำเอกสารประกอบคำขอได้อย่างถูกต้อง 

 3. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม

ความรู้ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี 

 4. เพ่ือให้ข้าราชการครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 

3.  เป้าหมาย 

    1.  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการคำขอมีหรือ                       

เลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560 

    2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจการตรวจสอบคุณสมบัติและ
สามารถจัดทำเอกสารประกอบคำขอได้อย่างถูกต้อง 
    3. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม
ความรู้ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 
    4. เพ่ือให้ข้าราชการครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 
4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

    4.1  ผลผลิต (Output) 

          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เข้ารับอบรม จำนวน 100 คน 

    4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 

          4.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ

หลักเกณฑ์และวิธีการส่งคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560 

           4.2.2 ข้าราชการครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

     4.3  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

                    เชิงปริมาณ 

           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูเข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน 
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     เชิงคุณภาพ 

           1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำคำขอพร้อม

แนบเอกสารหลักฐานประกอบได้อย่างถูกต้องและผ่านการประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม

หลักเกณฑ์ ว 21/2560 

           2.  ข้าราชการครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     1.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมีความเข้าใจหลักเกณฑ์และ

วิธีการส่งคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560 

     2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจการตรวจสอบคุณสมบัติ และสามารถ

จัดทำเอกสารประกอบคำขอได้อย่างถูกต้อง 

     3.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามความรู้

ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 

     4.  ข้าราชการครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 

6.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 

7.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  เดือน มกราคม  -  มีนาคม 2564  

8.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

    วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ  85,800  บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

การอบรมโครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจการให้
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตำแหน่งครู มีหรือ

- 

 

85,800 -. - 85,800 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์  
ว 21/2560 

รวม - 85,800 - - 85,800 

 

             รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จำนวน 85,800 บาท (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
ที ่ กิจกรรม/รายการ จำนวน

(คน) 
ราคา/
หน่วย 

จำนวน 
(วัน/มื้อ) 

รวม 

1 การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม
หลักเกณฑ์  ว 21/2560 
- ค่าตอบแทนวิทยาภายใน 
- ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าอาหารกลางวัน 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
4 คน 
4 คน 
200 คน 
200 คน 

 
 
 
 
600/คน 
500/คน 
35/ม้ือ 
120/มื้อ 

 
 
 
 
3ชม./คน 
 
2วัน/4มื้อ 
2วัน/2มื้อ 

 
 
 
 

7,200 
2,000 

28,000 
48,000 

600 
 

รวมทั้งสิ้น 85,800 
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โครงการ    การบริหารงานบุคคลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 

                       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

นางสาวศรีอาภรณ์  สุวรรณวงศ์                 โทรศัพท์   087-3858417 

โทรสาร 0 7757 6458 ต่อ  21                  E-mail  Ssuwanwong17@gmail.com     

1.  หลักการและเหตุผล 

   การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  บุคลากรนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง   การจะให้การจัด 
การศึกษาโรงเรียนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศัยทรัพยากรที่จำเป็น 4 อย่าง คือ คน เงิน 
วัสดุ การจัดการ ซึ่งการใช้ทรัพยากรทั้ง 4 ให้เกิดประโยชน์ต้องคำนึงถึง 3 หลัก คือ หลักความ               
เสมอภาค หลักประสิทธิภาพ และหลักประสิทธิผล โรงเรียนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและให้
ความรู้แก่สมาชิกในสังคม ดังนั้น การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการสำคัญในการดำเนินงาน
เกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการ
ของหน่วยงาน การบำรุงรักษา การพัฒนาตลอดจนการให้พ้นจากงาน เพ่ือให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย

อย่างประสิทธิภาพโดยความพึงพอใจของบุคคลในหน่วยงานอันประกอบไปด้วยการวางแผน
ทรัพยากรกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การโอนย้าย 

การเลื่อนตำแหน่ง การบำรุงรักษาบุคลากร เงินเดือนและค่าจ้าง และการพ้นจากงาน    

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เห็นว่า การบริหารงานบุคคลที่ดี 
ย่อมนำมาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนให้กับสถานศึกษาในสังกัด    จึงจัดทำโครงการบริหารงานบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานดังกล่าวต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป   

2. วัตถุประสงค์ 

    1.  เพ่ือบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ให้เหมาะสมกับภาระงาน 
    2. เพ่ือดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณทดแทนอัตรากำลังที่ขาด 
แคลนและความจำเป็นของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
    3. เพื่อให้การบริหารงานบุคคล มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนแนวทางและหลักเกณฑ์ที่
กำหนด  
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3.  เป้าหมาย 

                  เชิงปริมาณ                             
       1. ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ทดแทนอัตรากำลังที่ว่างทุกอัตรา  
       2. มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสรร เกลี่ย สรรหา  เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ทุกครั้ง 
       3. ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรม 100 เปอร์เซ็นต์ 
       เชิงคุณภาพ 
       1. ดำเนินการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
       2. ดำเนินการการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสรร เกลี่ย สรรหา เลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกำหนด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
       3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื ่องการบริหารงานบุคคลมากขึ้ น และสามารถ
ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง 
4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

    4.1 ผลผลิต (Output)  

          4.1.1 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ทดแทนอัตรากำลังที่ว่าง 
ทุกอัตรา  
          4.1.2 มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสรร เกลี่ย สรรหา  เลื่อนขั้นเงินเดือน 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ทุกครั้ง 
 4.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรมทุกคน 
     4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

           4.2.1 ดำเนินการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณเพื ่อปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด               
ต่อราชการ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด  
           4.2.2 ดำเนินการการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสรร เกลี ่ย สรรหา เลื ่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
           4.2.3  ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น สามารถดำเนินการได้
อย่างถูกต้อง 
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      4.3  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

           เชิงปริมาณ    

           1.  ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ทดแทนอัตรากำลังที่ว่างทุก

อัตรา  

           2.  มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสรร เกลี ่ย สรรหา  เลื ่อนขั ้นเงินเดือน
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ทุกครั้ง 
           3. ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับอบรมครบทุกโรงเรียน 
          เชิงคุณภาพ 

           1.  ดำเนินการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานใน 
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ราชการ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  
          2. ดำเนินการการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสรร เกลี่ย สรรหา เลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกำหนด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ   
          3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื ่องการบริหารงานบุคคลมากขึ้น สามารถ
ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางท่ีกำหนด 
4.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. สถานศึกษาไม่ขาดแคลนอัตรากำลัง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
     2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอัตรากำลังเพียงพอในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
     3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีดำเนินการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามขั้นตอนและ 
แนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  
5.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

      โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชุมพร เขต 1   
6.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  เดือนตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564 
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2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 67,250  บาท 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงิน
งบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาและสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
 

9150 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

   9,150 

กิจกรรมที่ 2 ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการจัดสรร 
เกลี่ย สรรหา และเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 
และพนักงาราชการ 

 
 
 
 

 

3,950 
 
 
 

9,100 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

49,050 

กิจกรรมที่ 3 การอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการ
บริหารงานบุคคลให้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

   
 

9,050 
 

9,050 

รวม 67,250 
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      รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จำนวน 67,250 บาท  (ถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ จำนวน  
(คน) 

ราคา/
หน่วย 

จำนวน  

วัน/มื้อ 

รวม 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2. 
 
 
 
 

 
3 

การคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงิน
งบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานในสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือน
แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต/
บุคลากรคณิตศาสตร์แลวิทยาศาสตร์/ครูผู้
ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน/บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ขาดแคลน 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ดำเนินการคัดเลือกฯ 
- ค่าพาหนะเดินทางคณะกรรมการดำเนินการ 
- ค่าวัสดุ 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
จัดสรรเกลี่ย สรรหา และเลื่อน 
ขั้นเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 
พนักงานราชการและครูผู้ทรงคุณค่า 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าอาหารกลางวัน 
การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การบร ิหารงานบ ุคคล ให ้ แก ่ผ ู ้ บ ร ิ ห าร
สถานศึกษา 
- ค่าวิทยากรภายใน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าอาหารกลางวัน 
- ค่าวัสดุ / อุปกรณ์  

 
 
 

 
 

 
 
 

40 คน 
 

40 คน 
 
 

 
 
 

 

130 คน 
  40 คน 
 
 

 

2 คน 
130 คน  
130 คน   
 

 
 
 
 

  
 
 
 
300/คน 

 
300/คน 

 

 
 

 
 
35/มื้อ 
120/มื้อ 

 
 
 

600/ชม.  
35/ม้ือ 
120/มื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1วัน/1มื้อ 
1วัน/1มื้อ 
 
 
 

1 ชม. 
1วัน/2 มื้อ 
1มื้อ/1วัน 

 
 
 
 

 
 

 
 

12,000 
 

12,000 
  3,000 

 
 
 
 

4,550 
4,800 

 
 
 

1,200 
9,100 

15,600 
5,000 

รวม  67,250 



~ 105 ~ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชมุพร เขต 1 

 

โครงการ  เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  
ผู้ติดต่อประสานงาน  (contact person) 

นางสาวสมจิตร  ไทยนุกูล             โทรศัพท ์0879908696 

โทรสาร 077 576485 ต่อ 21        E-mail  A646918@gmail.com 

1.  หลักการและเหตุผล 
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษาและการ 

จัดการศึกษา ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์
สุจริต จนสามารถพัฒนางานด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพมาเป็น
ระยะเวลาอันยาวนานจนถึงเกษียณอายุราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุ มพร  
เขต 1 เห็นคุณค่าของบุคลากรดังกล่าว จึงได้สรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและ
เหร ียญจ ักรพรรด ิมาลาประจำป ีให ้ก ับข ้าราชการท ี ่ม ีอาว ุ โสและม ีความจำเป ็นในการใช้
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประดับในพิธีต่าง ๆ  รวมทั้งการจัดทำกรอบใส่ประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้
เกษียณอายุราชการ เพ่ือให้เกิดความภูมิใจและประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป  

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ได้รับจัดสรรในแต่ 

ละชั้นตราของแต่ละปี ตามความจำเป็นที่ต้องใช้ประดับและความเหมาะสมนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ได้รับจัดสรรมาประดับในพิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

 2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการมีความภาคภูมิใจ 

 3. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

3.  เป้าหมาย 
     1.  ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 จำนวน 300 ราย 

ผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 30 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 330 ราย 

     2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2564 
จำนวน 55 ราย 
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4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

     4.1 ผลผลิต (Output) 

           4.1.1 ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 

จำนวน 300 ราย ผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 30 ราย รวมทั้งสิ้น 330 ราย  

           4.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

2564 จำนวน 55 ราย 

  4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

            4.2.1 ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา นำ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปใช้ประดับเพ่ือร่วมในงานพิธีที่สำคัญต่าง ๆ ของทางราชการ 

            4.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการ

และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

  4.3 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

  เชิงปริมาณ 

            1. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 

จำนวน 200 ราย ผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 30 ราย รวมทั้งสิ้น 230 ราย 

            2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

2564 จำนวน 55 ราย 

  เชิงคุณภาพ 

            1. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ไปใช้ประดับเพ่ือ                  

ร่วมในงานพิธีที่สำคัญต่าง ๆ ของทางราชการ 

            2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

2564 จำนวน 55 ราย 



~ 107 ~ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชมุพร เขต 1 

 

5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับจัดสรรในแต่ละชั้น

ตราของแต่ละปี ตามความจำเป็นที่ต้องใช้ประดับและความเหมาะสม นำเครื่องราช- อิสริยาภรณ์ 

ได้รับจัดสรรมาประดับในพิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

     2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการมีความภาคภูมิใจ และมีทัศนคติ

ที่ดีต่อองค์กร 

 

6.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

         ข้าราชการครู 

7.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ กรกฎาคม พ.ศ.2564  ถึง  กันยายน 2564 

8.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

     วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ  12,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. กิจกรรมที่ 1 
    การจ ัดพ ิธ ีร ับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่า
สายสะพายและเหรียญจักรพรรดิ
มาลา 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2. กิจกรรมที่ 2 
   การจ ัดทำกรอบใส ่ประกาศ
เกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

- - -  

12,000 

 

12,000 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จำนวน 12,000 บาท   (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ จำนวน
(คน) 

ราคา/
หน่วย 

จำนวน 
(วัน/มื้อ) 

รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 การจัดพิธีรับพระราชทานครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์ชัน้ต่ำกวา่สายสะพายและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา 

- - 
 

- 
 

- 
 

2 กิจกรรมที่ 2   
- การจัดทำกรอบใส่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้

เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

2564  

- ค่าวัสดุ 

 
55 คน 

 
 

 
200 

 
 

  
11,000 

 
 

1,000 
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โครงการ  การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ                       
            พ.ศ.2564 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

นางวรมาศ ศรีประจันต์                          โทรศัพท์  077 576458 ต่อ 20   

โทรสาร. 077 576458 ต่อ 21                  E-mail.   woramas2550@gmail.com 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546              

ได้กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่

การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็น

หัวใจหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันเป็นรากฐานสำคัญของการปฏิรูป

การศึกษา ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์              

มีทักษะที่เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อมุ่งสู ่การจัดการศึกษาในในอนาคต              

โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ PLC (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น 

ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร   

เขต 1 มีการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถสามารถปรับเปลี่ยนการ

จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่และสร้างความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศในอนาคต จึงจัดทำโครงการการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู ้บริหาร

สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
     1.  เพื่อให้ผู ้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการบริหาร

สถานศึกษา 

      2.  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้รับความรู้ความเข้าใจจากแหล่งเรียนรู้ที่ไปศึกษาดูงาน
และนำความรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาของตนเองได้อย่างอย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม 
      3.  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้ศึกษาเรียนรู้แบบอย่างของวิธีปฏิบัติงานที่สามารถนำ

สถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 

3.  เป้าหมาย 

     เชิงปริมาณ  จำนวน 130 คน 

     เชิงคุณภาพ  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร้อยละ 80  มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะ  มีทัศนคต ิ มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ (PLC)  และนำความรู้ที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปจัดกระบวนการ  

การบริหารสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปสู่ความเป็นเลิศ และยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาให้สูงขึ้น 

4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

     4.1 ผลผลิต (Output) 

          ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จำนวน 130 คน 

     4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการบริหารสถานศึกษา 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้รับความรู้ความเข้าใจจากแหล่งเรียนรู้ที่ไปศึกษาดูงาน

และนำความรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาของตนเองได้อย่างอย่างถูกต้องและ

มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้ศึกษาเรียนรู้แบบอย่างของวิธีปฏิบัติงานที่สามารถนำ

สถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 
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      4.3 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

     เชิงปริมาณ 

           ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามโครงการ   

    เชิงคุณภาพ 
           1.  ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เกิดการเรียนรู้การบริหารจัดการสถานศึกษา 
           2.  ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    1. ผู้เข้าร่วมโครงการนำประสบการณ์ แนวคิด และทิศทางการบริหารและการจัดการศึกษาไป

พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

    2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีวิสัยทัศน์เพิ่มขึ้นในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา นำความรู้และ

ประสบการณ์ที ่ได้ร ับไปขยายผลในสถานศึกษาที ่ร ับผิดชอบได้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท                   

ของสถานศึกษา 

    3.  ผู ้เข้าร่วมโครงการ ได้ศึกษาเรียนรู ้ต ้นแบบที ่ไปศึกษาดูงานและนำวิธ ีการปฏิบัต ิงาน              

มาปรับใช้เพื่อนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ  

       6.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

     6.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     6.2 นักเรียนทุกคนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

7.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) 

 8.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   

         แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ   จำนวน  1,089,000 บาท  
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     แผนการปฏิบัติงาน 

          (กิจกรรม) 

             แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

     รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 

ไตรมาสที่ 

2/2564 

ไตรมาสที่ 

3/2564 

ไตรมาสที่ 

4/2564 

1. ประชุมวางแผน    700 700 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

สถานศึกษา ฯ 

   31,300 31,300 

3. การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน

เรียนรู้โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง  2 

โรงเรียน  ในสังกัด สพฐ. 

   1,056,700 1,056,700 

4. จัดทำรายงานผลโครงการ    300 300 

รวม    1,089,000 1,089,000 
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       รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวนเงิน 1,089,000 บาท (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

              กิจกรรม / รายการ 
 จำนวน 

  (คน) 
ราคา/หน่วย 

 จำนวน  

(วัน/มื้อ) 

 

   รวม 

1. ประชุม วางแผน 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ   

   ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ 

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  - ค่าอาหารกลางวัน 

  - ค่าตอบแทนวิทยากร  

  - ค่าวัสด ุ

3. การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียน

ที่เกี่ยวข้อง  2 โรงเรียน  ในสังกัด สพฐ. 

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  - ค่าอาหารเช้า 

  - ค่าอาหารกลางวัน 

  - ค่าอาหารเย็น 

  - ค่าท่ีพัก 

  - ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น 3 คัน  

  - ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน 

  - ค่าจัดทำป้ายไวนิล 

  - ค่าวัสด ุ

4. จัดทำรายงานผลโครงการ 

 

20 คน 

 

 

130 คน 

130 คน 

   1 คน 

 

 

 

130 คน 

130 คน 

130 คน 

130 คน 

130 คน 

130 คน 

 

 

35/ม้ือ 

 

 

35/ม้ือ 

120/มื้อ 

600/ชม. 

 

 

 

50/ม้ือ 

200/มื้อ 

300/มื้อ 

300/มื้อ 

600/คืน/คน 

17,000/คัน/วัน 

1,500/ชิ้น 

700/ชิ้น 

 

150/เล่ม 

 

1วัน/1 มื้อ 

 

 

1 วัน/2 มื้อ 

1 วัน/1 มื้อ 

6 ชม. 

 

 

 

10 มื้อ 

1 มื้อ 

5 มื้อ 

5 มื้อ 

4 คืน 

3 คัน/5 วัน 

2 ชิ้น 

1 ชิ้น 

 

2 เล่ม 

 

700 

 

 

9,100 

15,600 

3,600 

3,000 

 

 

65,000 

26,000 

195,000 

195,000 

312,000 

255,000 

3,000 

700 

5,000 

300 

 

 



~ 114 ~ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชมุพร เขต 1 

 

 
โครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่     
              ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

นางวรมาศ ศรีประจันต์                          โทรศัพท์  077 576458 ต่อ 20   

โทรสาร. 077 576458 ต่อ 21                  E-mail.   woramas2550@gmail.com 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยมี
เจตนารมณ์ที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถดำรงชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีทักษะที่เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อมุ่งสู่การจัด
การศึกษาในยุคดิจิทัล ประกอบกับการจัดการศึกษาในสภาวะที่เศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและ
ภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว มีการแข่งขันในหลายมิติ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง                
ที่จะต้องพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ให้สามารถจัดการเรียนการสอนและ
ปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษา เป็นผู้นำในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
รวมทั้งการบริหารงานตามภารกิจครอบคลุม ทั้งด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล การบริหาร
ทั่วไป ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพการบริหารของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจึง             
มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้บริหาร

การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

     1. เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ตามกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความ

เข้าใจ มีทักษะและทัศนคติท่ีดีต่อการบริหารสถานศึกษา 
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     2. เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ตามกลุ่มเป้าหมาย  ได้รับความรู้ความ

เข้าใจจากแหล่งเรียนรู้ที่ไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ  และนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับนำไป

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาของตนเองได้อย่างอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม 

     3. เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ตามกลุ่มเป้าหมาย ได้ศึกษา เรียนรู้

แบบอย่างของวิธีปฏิบัติงานที่สามารถนำสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ  และยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 

3.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาใหม่   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   จำนวน 30 คน 

 เชิงคุณภาพ  ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ตามกลุ่มเป้าหมายในสังกัดร้อยละ 

90 มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะ มีทัศนคติ มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ (PLC) และนำความรู้ที่ได้รับจากการไป

ศึกษาดูงานแลกเปลีย่นเรยีนรู้ไปจัดกระบวนการการบริหารสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปสู่

ความเป็นเลิศ และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 

4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

    4.1 ผลผลิต (Output)   ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ จำนวน 30 คน 

    4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

         1.  ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ 

และทัศนคติที่ดีต่อการบริหารสถานศึกษา 

         2.  ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ในสังกัด ได้รับความรู้ความเข้าใจจาก  

แหล่งเรียนรู้ที่ไปศึกษาดูงานและนำความรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาของ

ตนเองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม 

        3.  ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ได้ศึกษาเรียนรู้แบบอย่างของวิธี

ปฏิบัติงานที่สามารถนำสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ให้สูงขึ้น 

     4.3  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

     เชิงปริมาณ  ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย 

เข้ารว่มการประชุม ฯ และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการ   
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     เชิงคุณภาพ 

           1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เกิดการเรียนรู้การบริหารจัดการ

สถานศึกษา 

           2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีการพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ 

5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     5.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ตามกลุ่มเป้าหมาย นำประสบการณ์ แนวคิด และ

ทิศทางการบริหารและการจัดการศึกษาไปพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน

สังกัด 

     5.2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ตามกลุ่มเป้าหมาย มีวิสัยทัศน์เพ่ิมข้ึนในด้านการ

บริหารจัดการสถานศึกษา นำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปขยายผลในสถานศึกษาที่รับผิดชอบ

ได้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

     5.3 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ตามกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาเรียนรู้ต้นแบบที่ไปศึกษา

ดูงานและนำวิธีการปฏิบัติงานมาปรับใช้เพื่อนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ  

6.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

     1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

            2. นักเรียนทุกคนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

7.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ไตรมาสที่ 1-4  (ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564) 

             8.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

                 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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   วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  จำนวน 33,300 บาท  

       แผนการปฏิบัติงาน 

           (กิจกรรม) 

           แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 

ไตรมาสที่ 

2/2564 

ไตรมาสที่ 

3/2564 

ไตรมาสที่ 

4/2564 

1. ประชุมวางแผน      700   700 

2. การประชุมคณะกรรมการ

ประเมินสัมฤทธิผลการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ ฯ ผู้บริหาร

การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา

ใหม ่2 ครั้ง 

 10,000 6,000 16,400 32,400 

3. การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน

เรียนรู้โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง  3 โรงเรียน  

ในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1, สพป.

ชุมพร เขต 2 

 - - - - 

4. จัดทำรายงานผลโครงการ    200 200 

รวม - 10,700 6,000 16,600 33,300 

 

 

 

 

 

 

 



~ 118 ~ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชมุพร เขต 1 

 

 

       รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จำนวน 33,300 บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่                  กิจกรรม / รายการ 
จำนวน 

 (คน) 

ราคา/

หน่วย 

จำนวน 

(วัน/มื้อ) 

 

  รวม 

1 ประชุม วางแผน 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 

10 คน 

 

35/ม้ือ 

 

1วัน/2 มื้อ 

 

700 

2 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง 

คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ ฯ ผู้บริหารการศึกษาและ

ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ 2 ครั้ง 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 - ค่าอาหารกลางวัน  

 - ค่าพาหนะคณะกรรมการ/รอง ผอ.สพท./ผอ.รร. 

 - ค่าวัสด ุ

 

 

 

 

30 คน 

30 คน 

30 คน 

 

 

 

 

 

35/ม้ือ 

120/มื้อ 

300/คน 

 

 

 

 

 

2วัน/4 มื้อ 

2วัน/2 มื้อ 

   2 วัน 

 

 

 

 

 

4,200 

7,200 

18,000 

3,000 

3 จัดทำรายงานผลโครงการ 

- ประเมินผลโครงการ ,สรุปผลการประเมิน,  

ทำเล่มรายงาน 

 

2 เล่ม 

 

100/เล่ม 

 

   

 

200 
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โครงการ   พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ  
              2564 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1                           
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

นางวัลลา  ชุมมาก                           โทรศัพท์    087-8983283 

โทรสาร  0 7757 6458 ต่อ  21           E-mail     walla_2511@hotmail.co.th 

1.  หลักการและเหตุผล 

            พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ตามมาตรา 56 บัญญัติให้มีการพัฒนาผู ้ได้รับการบรรจุและแต่งตั ้งให้เข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้น

เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี  ก่อนแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งครู และก่อน

มอบหมายหน้าที ่ให้ปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมิน ผลงาน ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ 

บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ

ผู้อื ่นมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความ

รับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการปฐมนิเทศ

ครูผู้ช่วยภายในสามสิบวัน นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่งเสริมการพัฒนาให้เป็นครูสู่มืออาชีพ 

            จากการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในปีที่

ผ่านมา  ทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ มีคุณลักษณะและ

สมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบรรจุใหม่ นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง เพราะเป็นบุคคลที่มีบทบาทเป็นกำลัง

สำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้เพื่อให้บทเรียนน่าสนใจ ท้าทาย และจูงใจให้

นักเรียนใฝ่เรียนรู้ (student engagement) นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งผลให้นักเรียน
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ประสบผลสำเร็จในการเรียนตามแนว การจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

     1.  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้          

และเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

     2. เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม   

และมีภาวะเป็นผู้นำทางวิชาการ นำไปสู่ครูมืออาชีพ 

     3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  

3.  เป้าหมาย 
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครุผู้ช่วย  ที่บรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2563  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  ทุกคน 

4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
     4.1 ผลผลิต (Output) 

           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ที่บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  

ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  ทุกคน 

     4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

           4.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับการพัฒนาเต็มตาม 

ศักยภาพ และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

           4.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีความพึงพอใจ และมี 

เจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพ  สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นคนเก่ง คนดี                     

มีคุณภาพ  

     4.3 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

   เชิงปริมาณ 

          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่บรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน 
ก.ค.ศ. กำหนด ทุกคน 
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   เชิงคุณภาพ 

          1. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลายและสอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่กำหนด 

          2. ร้อยละ 90  ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     1. ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวิชาการ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ และบทบาท

หน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี 

 

     2. ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพหรือตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. 

กำหนด  

     3. ผู้เข้ารับการพัฒนามีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

6.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ที่บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  ทุกคน 

7.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ    เดือน   กรกฎาคม – กันยายน  2564 

8.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

    แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

    วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ    63,150   บาท 

          แผนการปฏิบัติงาน 
               (กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

- - - 63,150 63,150 

                                                                            รวม 63,150 
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        รายละเอียดการใช้งบประมาณ    จำนวน  63,150  บาท  (ถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 

                           กิจกรรม จำนวน    

 (คน) 

ราคา/

หน่วย 

  จำนวน 

(วัน/ม้ือ) 

  รวม 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  (ท่ีบรรจุตั้งแต่ 1 ต.ค.

63 - 30 มิ.ย.64) 

1.1 1. ประชุมคณะกรรมการและวางแผน                          

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

2. จัดอบรม 

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

      - ค่าอาหารกลางวัน 

      - ค่าตอบแทนวิทยากร 

      - ค่าพาหนะเดินทางสำหรับคณะกรรมการ    

      - ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม 

      - ค่าวัสดุ 

      - จัดทำรายงานผลโครงการ 

 

 

 

 

  20 คน 

 

150 คน 

150 คน 

  13 คน 

  20 คน 

150 เล่ม 

 

1 เล่ม 

 

 

 

 

35/มื้อ 

 

35/ม้ือ 

120/มื้อ 

600/ชม. 

300 บาท 

100/เล่ม 

 

150/เล่ม 

 

 

 

 

1วัน/1 มื้อ 

 

1วัน/2 มื้อ 

1วัน/1 มื้อ 

1คน/ชม. 

 

 

 
 

 

 

 

 

700  

 

10,500 

18,000  

7,800 

6,000  

15,000  

5,000  

150  
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โครงการ     การนิเทศรูปแบบ PAOR เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์           

                    ทางการเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและเป็นผลการจัดการศึกษา                                                                                 

                        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
ผู้ติดต่อประสานงาน  

นางสาวอภิตา  เกียงสุภา               โทรศัพท ์085-151-2496 

โทรสาร 077-576-252 ต่อ 21        E-mail apita0807@hotmail.com 

1.  หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้มี

โอกาสในการเรียนและสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์

ที่สมบูรณ์ อีกทั้งกำหนดให้พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่สำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร 

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื ่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทั้งด้านการเรียนรู ้ควบคู่กับ                  

การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน  

       จากนโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และนโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร                
เขต 1 ได้เริ่มดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรูปแบบ 
PAOR ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ และเห็นผลในเชิงประจักษ์ ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET อยู่ในอันดับที่ 3  การทดสอบความสามารถระดับชาติ NT อยู่ในอันดับ 
ที่ 3 ของประเทศ   
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดำเนินโครงการองค์กรคุณธรรม
(ต้นแบบ) เป็นความสำคัญของเขตพื้นที่ ร่วมสร้างความดีที่ยั่งยืน เพื่อสร้างและส่งเสริมให้องค์กร              
มีแนวทางปฏิบัติจากคุณธรรมอัตลักษณ์ร่วมกัน ประกอบด้วย “จิตอาสา  พัฒนาวินัย  ใส่ใจ
รับผิดชอบ” ในการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพของทุกกลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้จาก
การนิเทศรูปแบบ PAOR เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ที่ผ่านมานี้ สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์และ

mailto:apita0807@hotmail.com
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เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน บูรณาการกับค่านิยม 12 ประการได้จริง และบูรณาการ
คุณธรรมอัตลักษณ์ทั้ง 3 ข้อสู่การปฏิบัติได้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา              
เห็นควรจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาและกลุ่มเป้าหมายในการนิเทศติดตาม
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายปรับปรุงเร่งด่วนและกลุ่มเพื ่อน                
ช่วยเพื่อน ซึ่งเป็นการนิเทศในระดับเครือข่าย โดยมีการนิเทศเป็นระยะและเพิ่มเติมศูนย์พัฒนา              
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ในแต่ละเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและนำผล              
มาพัฒนาต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 

      1. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  

     2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ในระดับปรับปรุงให้ 

             มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ  

     3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออก เขียนได้และสื่อสารได้ 

     4. เพ่ือพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและงานวิจัยของครูผู้สอนให้ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

3.  เป้าหมาย 
     1. ครูผู้สอน ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 107  โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม และดูแล

ช่วยเหลือเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปรับปรุง มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
     3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออก เขียนได้และสื่อสาร ได้สูงขึ้น 

4. ครูผู้สอน ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 107  โรงเรียน เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การทำวิจัยเพื่อพัฒนางานที่เกิดจากการปฏิบัติได้  
4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
     4.1 ผลผลิต (Output) 

      1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  

      2. นักเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3r8c)    

มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัวสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น             

มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    
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     4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

            4.2.1 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนของครูเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21       

           4.2.2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม   

      4.3 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

    เชิงปริมาณ 

           1.  ครูผู้สอน ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 107  โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม  

และดูแลช่วยเหลือเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

          2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปรับปรุง มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 

         3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออก เขียนได้และสื่อสารได้สูงขึ้น  

          4. ครูผู้สอน ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 107  โรงเรียน เข้ารับการประชุมเชิง 

ปฏิบัติการการทำวิจัยเพ่ือพัฒนางานที่เกิดจากการปฏิบัติได้ 

  เชิงคุณภาพ 

        1. ครูผู้สอนในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องยกระดับผลสัมฤทธิ์ มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการ

จัดกระบวนการเรียนการสอน สามารถใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม ในการจัดการเรียน

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

        2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

ในระดับมาก 

        3. นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์และเขียน สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณธรรมพื้นฐาน ตลอดจนส่งเสริมความเป็นเลิศในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับภาคและ

ระดับชาติ 

        4. ครูผู้สอน สามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนางานที่เกิดจากการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      1. ครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจและจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อ 

                การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                      2. สถานศึกษาสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่ 

กำหนดไว้ 

              3. สถานศึกษามีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่เชิงประจักษ์ได้ 
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              4.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สามารถพัฒนาระบบ 

นิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

   1. นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

           2. ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

    3. สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

      7.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2563 

      8.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ  500,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. กิจกรรมที่ 1 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

 50,000   50,000 

2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 

    400,000 400,000 

3. กิจกรรมที่ 3 บูรณาการผลงาน
สู่ความยั่งยืน 

   50,000 50,000 

รวม  50,000 - 450,000   500,000 
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รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบดำเนินงาน 
จำนวน 
(คน) 

ราคา 
/หน่วย 

จำนวน 
(วัน/มื้อ) 

รวม 

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับคณุภาพการศึกษา  
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการนิเทศ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- อาหารกลางวัน 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการจัดทำคู่มือการนิเทศฯ 
- ค่าพาหนะสำหรับ คณะกรรมการ  
ประชุมวางแผนการจัดทำคูม่ือ/เครื่องมือการนิเทศภายใน
โรงเรียน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- อาหารกลางวัน 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการจัดทำคู่มือ 
“สร้างแรงบันดาลใจ สู่การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิที่ยั่งยืน”  ศึกษาดู
งานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่
ในระดับแนวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

- ค่าเบี้ยลีย้ง 
- ค่าพาหนะ  

ประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ จำนวน 2 ระยะ 
ประชุมคณะกรรมการนิเทศฯวิพากษ์เครื่องมือเตรียมความ
พร้อมก่อนออกนิเทศ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- อาหารกลางวัน 
ประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ ในการพิจารณาคัดเลือกเครือข่าย
แกนนำพัฒนาตามกลุม่สาระการเรียนรู ้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- อาหารกลางวัน 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการจัดประชุมฯ 
จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนนิงานนิเทศภายในโรงเรียน
ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา/ครูวิชาการ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- อาหารกลางวัน 
- ค่าเอกสาร คู่มือ  
- ค่าวัสดุอุปกรณ ์

 
 

50 คน 
50 คน 
20 คน 

 
 
 

50 คน 
50 คน 

 
 

 
 

25 คน 
 
 
 
 

50 คน 
50 คน 

 
 

30 คน 
30 คน 

 
 

 
 

240 คน 
240 คน 
300 เล่ม 

 
 

35/มื้อ 
120/มื้อ 
300/คน 

 
 

 
35/มื้อ 
120/มื้อ 

 
 

 
 

240/คน 
 
 
 
 

35/มื้อ 
120/มื้อ 

 
 

35/มื้อ 
120/มื้อ 

 
 
 
 

35/มื้อ 
120/มื้อ 
50/เล่ม 

 
 
1วัน/2มื้อ 
1วัน/1มื้อ 

1วัน 
 

 
 

1วัน/2มื้อ 
1วัน/1มื้อ 

 
 

 
 
   1 วัน 
 
 
 
 
1วัน/2มื้อ 
1วัน/1มื้อ 

 
 
2วัน/4มื้อ 
2วัน/2มื้อ 

 
 
 
 

1วัน/2มื้อ 
1วัน/1มื้อ 

 
 

 3,500 
 6,000 
15,000 
 6,000 

 
 

3,500 
6,000 

10,000 
 

 
 

6,000 
4,000 

 
 
 

3,500 
6,000 

 
 

4,200 
7,200 

45,700 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

16,800 
28,800 
15,000 
10,000 

       รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จำนวน  500,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)  
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โครงการ   ส่งเสรมิพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
นางสาวหฤทัย  วรรทมาตร์            โทรศัพท์ 081 - 9580869 
โทรสาร 077-576253 ต่อ 21         E-mail nok_rpk20@hotmail.com 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
ที ่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื ่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับกาประเมินคุณภาพภายนอก และตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2561 เมื ่อวันที ่ 23 กุมภาพันธ์                    
พ.ศ. 2561 สาระสำคัญของกฎกระทรวงฯ ข้อ 3 ได้กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกำหนด
พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา               
ของสถานศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื ่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน 
ที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 

       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ถือเป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่กำกับ
ดูแลสถานศึกษาในสังกัดมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำสถานศึกษา เพื่อให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งเพื ่อเป็นการเตรียมความพร้อม              
แก่สถานศึกษาในการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จึงได้กำหนดโครงการนี้ขึ้น  
2.  วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และการจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

mailto:nok_rpk20@hotmail.com
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     2. เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกแก่สถานศึกษาในสังกัด 
     3. เพ่ือสร้างเครือข่ายโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ให้คำแนะนำช่วยเหลือสถานศึกษาอ่ืน ๆ              
ในสังกัด  
3.  เป้าหมาย 
     1. ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และศึกษานิเทศก์ จำนวน 330  คน 
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เรื่องการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และการจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self – Assessment Report)  
     2. สถานศึกษา จำนวน  107  แห่ง ได้รับการนิเทศกำกับติดตาม และประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2561 และซักซ้อม
การประเมินคุณภาพภายนอก (Mock Assessment) ให้กับสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
     3. สถานศึกษา จำนวน 107 แห่ง จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา พ.ศ. 2563 ได้อย่างถูกต้อง และส่งทันตามเวลากำหนด 
4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
     4.1 ผลผลิต (Output) 
           4.1.1 ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และศึกษานิเทศก์ มีความรู้
เร ื ่องการประเม ินค ุณภาพภายในสถานศึกษา และการจ ัดทำรายงาน การประเม ินตนเอง                                    
(Self – Assessment Report) 
           4.1.2. สถานศึกษาร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศกำกับติดตาม และประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2561 และซักซ้อม                 
การประเมินคุณภาพภายนอก (Mock Assessment) ให้กับสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
       1. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มเข็ง มีประสิทธิภาพ และ
จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้อย่างถูกต้อง 
       2. สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ. อย่างมีคุณภาพ  
       3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา  
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 4.3 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    เชิงปริมาณ 

           1. สถานศึกษาร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศกำกับติดตาม และประเมินระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2561  และซักซ้อมการ
ประเมินคุณภาพภายนอก (Mock Assessment) 
           2. สถานศึกษาร้อยละ 100  จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา พ.ศ. 2563 ได้อย่างถูกต้อง เสนอหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่สู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้            
ทันตามเวลากำหนด  
           3. สถานศึกษาร้อยละ 90 มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับดีขึ้นไป 
           4. สถานศึกษาร้อยละ 80 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
           5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา จำนวน  10  แห่ง (1 เครือข่าย 1 ต้นแบบระบบงานประกัน) 
           เชิงคุณภาพ 
           1. บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และร่วมมือในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
           2. สถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา  
พ.ศ. 2563 ได้อย่างถูกต้อง เสนอหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่สู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทันตามเวลา
กำหนด 
           3. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในตามระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
           4. สถานศึกษาต้นแบบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือ
สถานศึกษาอ่ืน ๆ ในสังกัด และเป็นแหล่งศึกษาดูงานได้ 

5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1.  สถานศึกษาทุกโรงมีการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
     2.  สถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนดสถานศึกษาทุกโรงมีการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
     3. หนว่ยงานต้นสังกัดและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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6.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
     1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความรู้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาท้ังมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีระบบและกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง 
     3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้มีความเข็มแข็ง  และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจำปีของสถานศึกษาในสังกัด 

7.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 
8.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
    วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 150,000 บ 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 

ไตรมาสที่ 

2/2564 

ไตรมาสที่ 

3/2564 

ไตรมาสที่ 

4/2564 

1. กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และการจัดทำรายงาน

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจำปี 

(SAR) ปีการศึกษา 2563 

 85,000   85,000 

2. กิจกรรม สังเคราะห์ผลการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2563 

  50,000  50,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 

ไตรมาสที่ 

2/2564 

ไตรมาสที่ 

3/2564 

ไตรมาสที่ 

4/2564 

3. กิจกรรม นิเทศกำกับติดตามและ

ประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาตามกฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 

2561 และซักซ้อมการประเมินคุณภาพ

ภายนอก (Mock Assessment) ให้กับ

สถานศึกษาท่ีเขารับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

     

4. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียน

ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและเป็น

สถานศึกษาต้นแบบและแกนนำด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษา ทุกแห่ง

รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ให้

คำแนะนำช่วยเหลือสถานศึกษาอ่ืน ๆ 

ในสังกัด 

   15,000 15,000 
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รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
งบดำเนินงาน 

จำนวน 
(คน) 

ราคา 
/หน่วย 

จำนวน 
(วัน/มื้อ) 

รวม 

 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา และการจัดทำรายงานพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาประจำปี (SAR) ปี 2563 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- อาหารกลางวัน 
- ค่าวิทยากร 
- ค่าพาหนะสำหรับ คณะกรรมการ  
- ค่าอุปกรณ์ 
2. สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2563 
- จัดสรรให้เครือข่ายสถานศึกษาเป็นงบดำเนินการ 
 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศและเป็นสถานศึกษาต้นแบบและแกนนำด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ทุกแห่งรวมทั้งเป็น
แหล่งศึกษาดูงาน ให้คำแนะนำช่วยเหลือสถานศึกษา
อ่ืน ๆ ในสังกัด 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าอาหารกลางวัน 
- คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 

 
 
 

330 คน 
330 คน 
   3 คน  
15 คน 
 

 
 
 

10เครือข่าย 
 

 
 

 
 
 

60 คน 
60 คน 
5 คน 

 

 
 
 
35/ม้ือ 
120/มื้อ 
600/ชม. 
300/คน 

 
 
 

 
5,000/
เครือข่าย 
 
 
 
 
 
35/ม้ือ 
120/มื้อ 
500/คน 
 

 

 
 
 
1วัน/2มื้อ 
1วัน/1มื้อ 

6 ชม. 
1 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1วัน/2มื้อ 
1วัน/1มื้อ 

 
 

 
 
 

23,100 
39,600 
10,800 
 4,500 
7,000 

 
 
 

50,000 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 

4,200 
7,200 
2,500 
1,100 

 
 

       รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จำนวน  150,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)  
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โครงการ   “ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสถานศึกษา 
              สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1” 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
                        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

นางวลัยรัตน์  ขวัญพุฒ  โทรศัพท ์ 0895883300 

โทรสาร   077576253 ต่อ 21     E-mail  Pajaro7897@gmail.com 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

1.  หลักการและเหตุผล 
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 20 วรรค 

3 กำหนดบทบาทหน้าที ่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา                 

ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผล                  

การบริหารและการดำเนินการ  โดยมุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการเตรียมการรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

   ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นองค์รวมและเกิดการมีสว่น

ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องใช้กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหาร

และการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดให้ประสบความสำเร็จตามมาตรฐาน จึง

กำหนดบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขต

พ้ืนที่การศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์ 

     1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล                 

และนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ให้เป็นไปตามบทบาทหน้ าที ่และบรรลุ

เป้าหมาย 

     2. เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง 

     3. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมช่วยเหลือ สถานศึกษาให้ได้รับการพัฒนาเพ่ือเตรียมรับการประเมิน                  

จากภายนอก 
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3.  เป้าหมาย 

     1. ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงาน เขต

พ้ืนที่การศึกษา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

      2. ประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

      3. จัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปีงบประมาณ 2564 
4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

    4.1 ผลผลิต (Output) 

           4.1.1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 

           4.1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

           4.1.3 จัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปีงบประมาณ 2564 

    4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 

          4.2.1 การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการประชุมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

           4.2.2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่และบรรลุเป้าหมายในการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินงานจัดการศึกษาของหน่วยงานและ

สถานศึกษาในสังกัด 

      4.3 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

    เชิงปริมาณ 

           1. ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

            2. ประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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            3. จัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปีงบประมาณ 2564 

    เชิงคุณภาพ 

          1. การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการประชุมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

          2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีแผนยุทธศาสตร์การติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้

เป็นไปตามแผน 

          3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่และบรรลุเป้าหมาย ในการติดตาม 

ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินงานจัดการศึกษาของหน่วยงานและ

สถานศึกษาในสังกัด 

5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     1.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีระบบการติดตามตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ 

     2.  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้รับการส่งเสริม 

สนับสนุน ช่วยเหลือ ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

     3.  โรงเรียนมีคุณภาพ และมีความพร้อม เพื่อเตรียมรับการประเมินจากภายนอก 

6.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

         โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 107 โรงเรียน 

7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม  2563 – กันยายน 2564 

8.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

    วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 50,000 บาท 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. ประชุมคณะ ก.ต.ป.น.  15,000  15,000 30,000 

2. ประชุมคณะอนุ ก.ต.ป.น.   10,000  10,000 

3. จัดทำรายงาน ก.ต.ป.น.    10,000 10,000 

รวม  15,000 10,000 25,000 50,000 

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน  50,000 บาท (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)  
ที ่ กิจกรรม/รายการ จำนวน 

(คน) 

ราคา/

หน่วย 

จำนวน 

(วัน/มื้อ) 

รวม 

1 ประชุมคณะ ก.ต.ป.น. 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

- ค่าอาหารกลางวัน 

- ค่าตอบแทน 

- ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร 

 

15 คน 

15 คน 

9 คน 

 

 

35/มื้อ 

120/มื้อ 

1,200/คน 

 

 

2วัน/4มื้อ 

2วัน/2มื้อ 

2 วัน 

 

2,100 

3,600 

21,600 

2,700 

2 ประชุมคณะอนุ ก.ต.ป.น. 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

- ค่าอาหารกลางวัน 

- ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 

- ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร 

 

15 คน 

15 คน 

15 คน 

 

 

35/มื้อ 

120/มื้อ 

300/คน 

 

 

1วัน/2มื้อ 

1 วัน/1มื้อ 

1 วัน 

 

1,050 

1,800 

4,500 

2,650 

3 จัดทำรายงาน ก.ต.ป.น. 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

- ค่าอาหารกลางวัน 

- ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 

- ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร 

 

15 คน 

15 คน 

15 คน 

 

 

35/มื้อ 

120/มื้อ 

300/คน 

 

 

1วัน/2มื้อ 

 1วัน/1มื้อ 

1 วัน 

 

1,050 

1,800 

4,500 

2,650 

รวม 50,000 
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โครงการ   ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อมนำศาสตร์พระราชา                                 
              มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างย่ังยืน 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

                       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

นางสาวหยาดพิรุณ  ขนเม่น        โทรศัพท ์096-891-9997 

โทรสาร 0 7757 6458 – 21      E-mail yardpiroonkhonmen@gmail.com 

1.  หลักการและเหตุผล 
        ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำ  

ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล  
มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนำเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั ้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที ่จะผลักดันดำเนินการเพื ่อนำไปสู ่การบรรลุเป้าหมาย                  
การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็น
หุ้นส่วน ความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์
เพ่ือให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายใน
ปี พ.ศ.2580” ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อม
นำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั ่งยืนทั้ง 17 
เป้าหมาย มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน 
ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง ปีการศึกษา 2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จึงได้จัดทำ โครงการส่งเสริม สนับสนุน            
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัด กระบวนการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน 
2.  วัตถุประสงค์ 

     1. เพ่ือให้สถานศึกษามีนโยบายและดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มี ความรู้ มีจิตสำนึก
ด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     2. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ตามแนวทาง Thailand 4.0  
     3. เพ่ือให้สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิต
และบริโภค  
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      4.  เพ่ือให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชน มีความรู้ มีจิตสำนึกด้านการผลิต 
 และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

3. เป้าหมาย 
    1. ครูผู้รับผิดชอบโครงการสิ่งแวดล้อมโรงเรียนละ1 คน  รวม  107 คน 
    2. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 107 โรงเรียน 
4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

     4.1 ผลผลิต (Output) 

           4.1.1 สถานศึกษา จำนวน 107 แห่ง มีนโยบายและดำเนินการส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้              

มีจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

           4.1.2 สถานศึกษา จำนวน 107 แห่ง สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ตามแนวทาง 

Thailand 4.0  

           4.1.3 นักเรียนทุกคน มีความรู้ มีจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

      4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

            4.2.1 ครูผู้รับผิดชอบโครงการสิ่งแวดล้อมโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ

ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนให้มีความรู้มีจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

            4.2.2 นักเรียนทุกคน มีความรู้ มีจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

  4.3 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
           เชิงปริมาณ 

            1.  ร้อยละ100  ของครูผู้รับผิดชอบโครงการสิ่งแวดล้อมโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ 

และสามารถดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนให้มีความรู้มีจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค ที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           2.  ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีความรู้ มีจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

           เชิงคุณภาพ 

                      1.  นักเรียนมีความรู้ มีจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

           2.  สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ตามแนวทาง Thailand 4.0  
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           3.  สถานศึกษาสามารถบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิต

และบริโภค และสามารถส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนให้มีความรู้มีจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค              

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีนโยบายและ

สามารถดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีความรู้ มีจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

     2. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ทุกคน มีความรู้               

มีจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

     3. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   สามารถนำ

เทคโนโลยีมาใช้ด้านความรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม ฯลฯ   และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ตามแนวทาง 

Thailand 4.0  

6.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

      1. โรงเรียน จำนวน  107  โรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาคีเครือข่ายต่างๆ 

      2. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ทุกคน  

       7.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ ธันวาคม  2563 – กันยายน  2564 

       8.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
    วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ 89,700  บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

  รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการ

บริหารจัดการขยะ/การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(อบรมครู) 

 41,750    

2. นิเทศติดตามและประเมินผล    19,850  
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

  รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

3.จัดประกวด คู่มือ/นวัตกรรมการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   14,050  

4. จัดประกวด คลิป VDO สื่อ
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

   14,050  

รวม  41,750  47,950 89,700 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน  89,700 บาท (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

 
ที ่ กิจกรรม/รายการ จำนวน

(คน) 
ราคา/
หน่วย 

จำนวน 
(วัน/มื้อ) 

รวม 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร

จัดการขยะ/การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.1 ประชุมคณะทำงาน 

     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

     - ค่าอาหารกลางวัน  

1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบ

โครงการสิ่งแวดล้อมโรงเรียน โรงเรียน/

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

- ค่าอาหารกลางวัน  

- ค่าตอบแทนวิทยากร 

- ค่าจัดทำเอกสาร 

- ค่าวัสดุ 

นิเทศติดตามและประเมินผล 

2.1 ประชุมคณะกรรมการนิเทศและ

ติดตามผลการดำเนินงาน 

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

2.2 นิเทศติดตามและประเมินผล 

      - ค่าเบี้ยเลี้ยง 

 - ค่าพาหนะในการเดินทาง 

 

 

 

 

10 คน 

10 คน 

 

 

 

140 คน 

140 คน 

6 คน 

140 เล่ม 

 

 

 

 

30 คน 

 

30 คน 

10 ชุด 

 

 

 

 

  35/ม้ือ 

  80/ม้ือ 

 

 

 

 35/มื้อ 

120/มื้อ 

600/คน 

50/เล่ม 

 

 

 

 

35/ม้ือ 

 

120/คน 

800/ชุด 

 

 

 

 

1วัน/2 มื้อ 

1วัน/1 มื้อ 

 

 

 

1วัน/2 มื้อ 

1วัน/1 มื้อ 

7 ชม. 

 

 

 

 

 

1วัน/1 มื้อ 

 

   3 วัน 

 

 

 

 

 

700  

800 

 

 

 

9,800 

16,800 

4,200 

7,000 

2,450 

 

 

 

1,050 

  

10,800 

8,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ จำนวน
(คน) 

ราคา/
หน่วย 

จำนวน 
(วัน/มื้อ) 

รวม 

 2.3  มอบเกียรติบัตรและรางวัล 

      - ชนะเลิศ    3,000 บาท 

      - รองชนะเลิศอันดับ 1  2,000 บาท                 

      - รองชนะเลิศอันดับ 2  1,000 บาท 

2.4 จัดประกวด คลิป VDO สื่อนวัตกรรม

ด้านสิ่งแวดล้อม  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   2.4.1 ประชุมคณะกรรมการจัดการ

ประกวด  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

       - ค่าอาหารกลางวัน 

       - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

 2.5  มอบเกียรติบัตรและรางวัล  

       - ชนะเลิศ  3,000 บาท 

       - รองชนะเลิศอันดับ 1   2,000 บาท                         

       - รองชนะเลิศอันดับ 2   1,000  บาท  

 

1 คน 

  1 คน 

1 คน 

 

 

       

 

7 คน 

7 คน 

7 คน 

 

1 คน 

1 คน 

  1 คน 

 

1/3,000 

1/2,000 

1/1,000 

 

 

 

 

35/มื้อ 

80/ม้ือ 

1,000/คน 

 

3,000/คน 

2,000/คน 

1,000/คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1วัน/2 มื้อ 

1วัน/1 มื้อ 

 

 

 

 

 

 

3,000 

2,000 

1,000 

 

 

 

 

1,000 

560 

7,000 

 

3,000 

2,000 

1,000 
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โครงการ   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
นางจันทนา  ทันประจำสินธุ์               โทรศัพท ์086-5949487 

โทรสาร 0 7757 6458 – 21              E-mail  areacpn1@cpn1.go.th 

1.  หลักการและเหตุผล 
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1  ความมั่นคงและ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการบูรณาการปฏิบัติงานเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ให ้ครอบคลุมในมิต ิต ่างๆ อย ่างเข ้มงวด ได ้แก่ การเฝ ้าระว ังและป้องกันปัญหายาเสพติด                        
การปราบปรามผู้กระทำผิดโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และการฟื้นฟูและบำบัดรักษาผู้ป่วย    
ให้กลับคืนสู ่ส ังคมได้อย่างปกติ ตามแนวทางการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด                         
ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาน 2563 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษาผู้ติด
ยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ผลจากการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา                      
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ส่งผลถึงคุณภาพอันเกิดแก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั ้งร่างกายและจิตใจ               
มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสังคม อันดีในการดำรงชีวิต ประกอบกับสถานการณ์ปัญหา              
การแพร่ระบาดของสารเสพติดในสังคมปัจจุบัน มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และยังมีสัญญาณ บ่งบอกว่า                
มีนักเรียน นักศึกษา มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                      
ในสถานศึกษา อย่างต่อเนื ่อง เพื ่อเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันป้องกันยาเสพติด และรวบรวมผลการ
ดำเนินงาน รับทราบข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับสภาพปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ                      
ในการปฏิบัติงาน การปรับปรุง การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

     1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข  ให้มีความรู้                         

ความเข้าใจ และสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนได้  
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     2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง   การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา                  

เสพติดในสถานศึกษา  

     3. เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานยาเสพติดสารเสพติด/สถานศึกษา

สีขาวของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  

3.  เป้าหมาย 

     1. ครูผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน 
และการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนละ1 คน  รวม  107 คน 
     2. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 107 โรงเรียน 
     3. นักเรียนแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จำนวน  344 คน 
4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

    4.1 ผลผลิต (Output) 

         4.1.1 โรงเรียน 107 โรงเรียน ดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข   

          4.2.2 โรงเรียน 107 โรงเรียน มีระบบข้อมูลและประวัตินักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มค้า  
          4.2.3 นักเรียนทุกคนได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด  
    4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

          4.2.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ดำเนินงาน
ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุขสามารถแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ             
ยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ ลดลง  
          4.2.2 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะชีวิต  
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาเสพติด สารเสพติด นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ  
         4.2.3  นักเรียน ครู ผูป้กครอง ชุมชน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

5.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

เชิงปริมาณ 

    1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  
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    2. ร้อยละ 100 ของเด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ป้องกัน 
เฝ้าระวังยาเสพติด  
     3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบข้อมูลและประวัติ ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกคน  

 เชิงคุณภาพ 

     1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติด มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสังคม อัน
ดีในการดำรงชีวิต 
     2. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา  
     3. สถานศึกษามีพ้ืนที่เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงลดลง  

6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     1. สถานศึกษาในสังกัด สามารถดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     2. เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ป้องกัน  เฝ้าระวังยาเสพติด 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมสังคม อันดีในการดำรงชีวิต 
     3. สถานศึกษามีระบบข้อมูลและประวัติ ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกคน  
     4. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา  
     5. สถานศึกษามีพ้ืนที่เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงลดลง  

7.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

     ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน ชุมชน ภาคีเครือข่าย 

8.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ ธันวาคม  2563 – กันยายน  2564 
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9.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

     9.1  กิจกรรมที่ 1 งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   
                            จำนวน  44,400 บาท 
     9.2  กิจกรรมที่ 2 – 5  งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                    
                             จำนวน  385,400 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. ประชุมการขับเคลื่อน
กระบวนการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียนและการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

    44,400    

2.อบรมนักเรียนแกนนำลูกเสือ

ต้านภัยยาเสพติด 

    344,000   

3. การดำเนินงานเรื่องสารเสพติด 

เหล้า บุหรี่  

- สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้

ความรู้เรื่องสารเสพติด เหล้า 

บุหรี่ 

 10,000    

4. การนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล 

     5,600   

5. ประเมินสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

  25,800   

รวม     429,800 
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 รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จำนวน  429,800 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
ที ่ กิจกรรม/รายการ จำนวน

(คน) 
ราคา/
หน่วย 

จำนวน 
(วัน/มื้อ) 

รวม 

1. ประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนและการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
1.1 ประชุมคณะทำงาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าอาหารกลางวัน  
1.2 ประชุมครูผู้รับผิดชอบโครงการ/เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าอาหารกลางวัน  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าจัดทำเอกสาร 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
20 คน 
20 คน 
 
 
140 คน 
140 คน 
6 คน 
140 เล่ม 
 

 
 
 

 
35/ม้ือ 
80/ม้ือ 
 
 
35/มื้อ 
120/มื้อ 
600/คน 
50/เล่ม 

 
 

 
 

1วัน/2 มื้อ 
1วัน/1 มื้อ 
 

 
1วัน/2 มื้อ 
1วัน/1 มื้อ 
7 ชม. 
 

 
 

 
 

1,400  
1,600 

 
 

9,800 
16,800 
4,800 
7,000 
3,000 

2.  การอบรมนักเรียนแกนนำลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด 

43 ร.ร. 8,000  344,000 

3. การดำเนินงานสารเสพติด เหล้าฯ 
ดำเนินการขับเคลื่อนและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เรื่องสารเสพติด เหล้า บุหรี่ 

     10,000 

4. การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
    - ค่าพาหนะในการเดินทาง 

 
3 คน 
1 ชุด 

 
120/คน 
200/ชุด 

 
10 วัน 
10 วัน 

 
3,600 
2,000 

5. การขับเคลื่อน/ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข 
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
    - ค่าพาหนะในการเดินทาง 

 
 
30 คน 
10 ชุด 

 
 
120/คน 
500/ชุด 

 
 

3 วัน 
3 วัน 

 
 

10,800 
15,000     

 รวม    429,800 
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โครงการ   การแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1  
     ประจำปี 2564 (ต้านภัยยาเสพติด) 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

                       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

นางศิรมณี  วีรภัทรธาดา                     โทรศัพท์     065-5545-169 

โทรสาร      077-576-458 ต่อ 21         E-mail  areacpn1@cpn1.go.th 

1.  หลักการและเหตุผล 
    ปัจจุบันปัญหายาเสพติดนับว่าจะทวีความรุนแรงเพิ ่มขึ ้น  และได้แพร่ระบาดไปยัง

ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา โดยสาเหตุของ
การติดยาเสพติดประการหนึ่งมาจากการมีเวลาว่าง และใช้เวลาว่างไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ดังนั้น เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
และห่างไกลยาเสพติด รวม ทั้งให้เยาวชนได้รู้จักคุณค่าของตนเองด้วยการปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบ  
การสร้างความรัก  ความเข้าใจและความอบอุ่น  พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย   
จิตใจ  ให้เกิดความแข็งแกร่ง  ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการนำกิจกรรม
กีฬาเข้ามาเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อลดระดับและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในสถานศึกษาโดยใช้กิจกรรมทางเลือกด้านการกีฬาเป็นภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดให้กับ

เยาวชนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1   ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแล เฝ้าระวัง

ป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื ้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประจำปี  2563 (ต้านภัยยาเสพติด) ขึ้น 

    จากการดำเนินโครงการการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 

1 ในปีที่ผ่านๆ มา นักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้

ร่างกายแข็งแรง สุขภาพสมบูรณ์ จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประจำปี 2564 ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1.  วัตถุประสงค์ 
     1.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน นักเรียน  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้กิจกรรมกีฬา                 

เป็นสื่อกลาง รวมทั้งเพ่ือลดและแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง เช่น การหนีเรียน ชู้สาว การพนัน เล่นเกม หรือ
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ประพฤติตนไม่เหมาะสม ประกอบกับเพ่ือก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาระหว่างครอบครัว ชุมชน 

และโรงเรียน  

     2. เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล และสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด                             

ในสถานศึกษา 

     3.  เพ่ือให้เยาวชน นักเรียน ได้มีสมรรถภาพที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ อันจะนำมาซึ่งพลังในการต่อต้าน

และป้องกันยาเสพติด 

     4. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกในการรู้จักแพ้  รู้จักชนะ และรู้จักให้อภัย อันจะนำมา                    

ซึ่งความรักสมัครสมานสามัคคีระหว่างนักเรียน และระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ซึ่งจะสามารถลดและขจัดปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนในอนาคต 

     5. เพ่ือคัดเลือกตัวนักกีฬาเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ในโอกาสต่อไป 

3.  เป้าหมาย 

    นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพป.ชพ. 1  จำนวน  107  โรงเรียน 

4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

    4.1  ผลผลิต (Output) 

          นักเรียนในสังกัด สพป.ชพ.1 จำนวน 1,500 คน 

4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 

           4.2.1 ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม    ได้รับการพัฒนาและห่างไกลยาเสพติด 

           4.2.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม    มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 

           4.2.3 ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม    มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ 

4.3  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

    เชิงปริมาณ 

       นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพป.ชพ. 1  จำนวน  107  โรงเรียน  จำนวน 1,500 คน 

    เชิงคุณภาพ 

           ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด 
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5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

            1. นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกร่วมกันในการต่อต้านและขจัดยาเสพติดในสถานศึกษาให้หมดสิ้นไป 

            2. นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยง                                                                                                                         

            3. นักเรียน นักศึกษา มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

            4. กลุ่มนักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมกีฬา มีความกระตือรือร้น มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  

               และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 

6.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

     นักเรยีน (นักกีฬา) ในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1                                    

จำนวน 1,500 คน 

7.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ   มกราคม – มิถุนายน 2564 

8.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

    วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ    567,000  บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

     การแข่งขันกีฬานักเรียนเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 1 ประจำปี 2564  (ต้านยาเสพติด) 

- 567,000 - - 567,000 

รวม - 567,000 - - 567,000 
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     รายละเอียดการใช้งบประมาณ  576,000 บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่
กิจกรรม/รายการ 

  จำนวน 

   (คน) 

  ราคา/      

  หน่วย      

  จำนวน 

  (วัน/มื้อ) 
    รวม  

 1 การแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ประจำปี 2564 (ต้านภัยยาเสพติด) 

    

 1.1มอบเครือข่ายแข่งขันระดับเครือข่าย 10 

เครือข่าย 

10,000/ 

เครือข่าย 

        - 100,000 

 1.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนนิงานฯ     

 - - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน 35/มื้อ 1วัน/2 มื้อ    1,400 

 1.3 ค่าตอบแทนนักเรียนในการแสดงในพิธี 120 คน 200/คน   1  ครั้ง   24,000 

 1.4 เปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานกัเรียน     

 - ค่าตอบแทนวงดุริยางค์พิธีเปิด-ปิด 5 วง 155 คน 100/คน   1  ครั้ง   15,500 

 1.5  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่มูลนธิิฯ    5 คน 300/คน   5  วัน    7,500 

 1.6  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินขบวน    3 คน 500/คน   1  วัน    1,500 

        พาเหรด     

 1.7 ค่าตอบแทนพนักงานทำความสะอาด    5 คน 1,000/คน   5  วัน    5,000 

       สนามแข่งขันกีฬา จำนวน 2 สนาม     

 1.8 ค่าตอบแทนขบวนพาเหรดที่ชนะเลิศ    3 ทีม     10,000  1  ครั้ง   30,000 

       ในการประกวด จำนวน 3 ประเภท     

 1.9 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา 110 คน 600/คน  3 วัน 198,000 

       แต่ละประเภท     

 2.10  ค่าตอบแทนกองเชียร์ที่ชนะเลิศ 3 

รางวัล 

     10,000 

 1.10 ค่าจ้างเหมาบริการ     

 -  ค่าเช่าเต็นท์รบัรายงานตวันักกรีฑา 12 หลัง 800/หลัง     9,600 

 -  ค่าจ้างตกแต่งสถานที่พิธีเปิด-ปดิ 
-  การแข่งขันกีฬาฯ 

     -   ตลอดงาน             16,600 
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ที ่
             กิจกรรม/รายการ 

 จำนวน 

   (คน) 

  ราคา/

หน่วย 

จำนวน 

(วัน/ม้ือ) 
     รวม 

 - 1.11 ค่าจ้างทำเกียรติบัตร 1,600 ใบ  8/ใบ       -  12,800 

 - 1.12 ค่าจ้างทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท 2 ผืน 1,300/ผืน  2,600 

 - 1.13 ค่าเช่าเครื่องเสียงชุดใหญ่พิธีเปิด-ปิด   1  ชุด  13,000/ชุด       -  13,000 

 1.14 ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัลในการแข่งขันฯ  35 ชุด    1,500 บาท       -    52,500 

2 คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วม 

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 

    

 2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 250 คน 35/ม้ือ 2วัน/4มื้อ    35,000 

 2.2  ค่าอาหารกลางวัน 200 คน 80/มื้อ 2วัน/2มื้อ    32,000 

                      รวมทั้งสิ้น     567,000 
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โครงการ   สร้างเสริมโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1                            
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

นางจงดี  เอกฉาย                            โทรศัพท์  081-8938915 

โทรสาร  0 7757 61717  ต่อ 15         E-mail  Jongdee.1968@gmail.com 

1.  หลักการและเหตุผล 
               พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 
และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และมาตรา 17 ให้มีการศึกษาภาคบังคับเก้าปี โดยให้เด็กที่มีอายุย่างเข้า
ปีที ่เจ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จนอายุย่างเข้าปีที ่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั ้นปีที ่เก้า                       
ของการศึกษาภาคบังคับ และผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ตามยุทธศาสตร์ในส่วนของ
อัตราการออกกลางคัน เป็นศูนย์ ในทุกช่วงชั้น  จึงได้จัดทำโครงการฯโดยเพิ่มเติมในส่วนของการให้
ความรู ้ ความเข้าใจ การยกย่องเชิดชูผู ้ปฏิบัติงานในโรงเรียน การดูแล ช่วยเหลือ เด็กตกหล่น                  
เด็กด้อยโอกาส เด็กท่ีมีแนวโน้มออกกลางคัน ด้วยการติดตาม ส่งต่อ เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนได้เรียน
ต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

2.  วัตถุประสงค์ 
     1.  เพ่ือจัดทำแผนการรับนักเรียน นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปีการศึกษา 2564  

   2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา  
     3. เพ่ือเกณฑ์เด็กภาคบังคับในเขตบริการเข้าเรียน และส่งเสริมนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ
เทียบเท่า และจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
     4.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กตกหล่นได้เข้าเรียนส่งต่อการเข้าเรียนเพื่อลดอัตราการออกกลางคันของ
นักเรียน 
     5. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนเปิดห้องเรียนพิเศษเพ่ิมข้ึน   

3.  เป้าหมาย 
ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
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4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 4.1  ผลผลิต (Output) 
   ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  

เขต 1  
  4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

       ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 ในแต่ละช่วงชั้นได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน/ประชากรในเกณฑ์การศึกษา                   
ภาคบังคับ เข้าเรียนครบทุกคนและประชากรในแต่ละช่วงชั้นเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นจนจบการศึกษา
ภาคบังคับตามเป้าหมายที่วางไว้ 

      4.3  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

  เชิงปริมาณ 

 1. โรงเรียนในสังกัด  จัดทำแผนการรับนักเรียนและรายงานผ่านระบบhttps:admission.                       
bopp-obec. info ร้อยละ 100  

 2. เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาร้อยละ 80 
 3. ประชากรเกิด ปี 2557 ในเขตบริการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนที่จบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เรียนต่อชั้น ม. 4 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 80  และนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เรียนต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 

4. เด็กตกหล่นได้เข้าเรียน และไม่มีนักเรียนออกกลางคัน 
5. ร้อยละของโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

    เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนในสังกัดมีแผนการรับนักเรียน  
2. ประชากรก่อนวัยเรียน ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา  
3. ประชากรเกิด ปี 2557 เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครบทุกคน นักเรียนที่จบชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อชั้น ม.4 หรือ
เทียบเท่า และจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย 

4. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กตกหล่น และระบบการส่งต่อเพ่ือให้นักเรียนได้เรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับ 

5. โรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ได้รับการติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนางาน 
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5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. โรงเรียนในสังกัดจัดทำแผนการรับนักเรียนและรายงานผ่านระบบ  https:admission.bopp-
obec.info ร้อยละ 100  
     2. เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาร้อยละ 80  
     3. ประชากรเกิด ปี 2557 ในเขตบริการได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และนักเรียนที่จบ            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา             
ปีที่ 3 เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 80  และนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อ 
ในระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน 
     4. โรงเรียนในสังกัดมีการดูแลช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคัน และไม่มี         
นักเรียนออกกลางคัน 
     5. โรงเรียนในสังกัดที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ได้รับการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

6.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

     1. ประชากรวัยเรียนในเขตบริการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

     2. โรงเรียนในสังกัด หน่วยงานงานทางการศึกษา 

7.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

8.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

    วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 36,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. การรับนักเรียนการเปิดรั้ว 
โรงเรียน                 

 22,175    

2. การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนและการ
ส่งเสริมให้เด็กตกหล่นได้เข้าเรียน 
ส่งต่อเพ่ือลดอัตราการออกกลางคัน
ของนักเรียน 

  7,525   

3. การเปิดห้องเรียนพิเศษ    6,300  

รวม  22,175 7,525 6,300 36,000 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จำนวน  36,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
ที ่ กิจกรรม/รายการ จำนวน

(คน) 

ราคา/หน่วย จำนวน 
(วัน/มื้อ) 

รวม 

1 การรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน 
จัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศกึษา 
2564 และประชาสัมพันธ์การรับนกัเรียน 
1.1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน/ 
     ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ครั้ง 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
    - ค่าอาหารกลางวัน 
    - ค่าพาหนะ 
1.3 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรยีน  
    - จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 5x35 ม. 
    - จัดจ้างทำแผ่นพับ/คู่มือ  
1.4 จัดทำข้อมูลประชากรวัยเรียน คัดลอก 
      ทร.14 รวม 3 อำเภอ   
     - ค่าวัสดุ 
     - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง  
     - ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการฯ 

 
 
 
 
 

15 คน 
15 คน 
6 คน 

 
 

200แผ่น 
 
 
 

3 วัน 
5 คน 

 
 
 

 
 

35/มื้อ 
120/มื้อ 

 
 

 
20/แผ่น 

 
 
 

300/วัน 
120/คน 

 
 
 
 
 

3วัน/6มื้อ 
3วัน/3มื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 วัน 

 
 
 

 
 

3,150 
5,400 
1,500 

 
900 

4,000 
 
 

2,000 
900 

1,800 
2 การเกณฑ์เด็กเข้าเรยีนและการส่งเสรมิให้เด็กตก

หล่นได้เข้าเรียน ส่งต่อเพื่อลดอัตราการ   ออก
กลางคันของนักเรียน 
 ประชุมคณะทำงาน ติดตาม สุม่ตรวจ 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
    - ค่าอาหารกลางวัน 
    - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง  
    - ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการฯ 
    - สรุปและรายงานผล 

 
 
 
    

  10 คน 
10 คน 
3 วัน 

10 คน 

 

 
 
 
 

35/มื้อ 
80/มื้อ 

300/วัน 
120/วัน 

 
 
 
 

2วัน/4มื้อ 
2วัน/2มื้อ 

 
3 วัน 

 
 
 
 

1,400 
1,600 

900 
3,600 
1,550 

3 การเปิดห้องเรียนพิเศษ 
ประชุมคณะทำงาน วางแผนดำเนนิงาน   
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
   - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง  
   - ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการฯ 
   - สรุปและรายงานผล 

 
 

10 คน 
10 คน 
3 วัน 

10 คน 

 

35/มื้อ 
80/มื้อ 

300/วัน 
120/วัน 

 
 

2วัน/4มื้อ 
2วัน/2มื้อ 

 
2วัน 

 
 

1,400 
1,600 

900 
2,400 
1,000      



~ 158 ~ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชมุพร เขต 1 

 

โครงการ   สร้างความเข้มแข็งกิจกรรมสภานกัเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

นางกาญจนา  พัดพา                โทรศัพท0์77 576253 ต่อ 15  มือถือ  094 3198585 

โทรสาร  077 576253 ต่อ  21    E-mail : padpa8078@gmail.com 

1.   หลักการและเหตุผล   
                ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้มีการดำเนินงานโครงการ
สภานักเรียน มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที ่ความ                  
เป็นพลเมืองตามหลักวิถีประชาธิปไตย ได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพกฎ กติกา การมีจิตอาสา และพัฒนาตนเอง ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขและมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ โดยเน้นย้ำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทบทวน   
การทำงานสภานักเรียนและให้ดำเนินการตามมาตรการสภานักเรียนอย่างเคร่งครัด และในปี 2563 
ให้ดำเนินการตามข้อคิดเห็นจากการประชุมสภานักเร ียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563                          
ณ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 ข้อ ได้แก่ การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก การส่งเสริม
การมีจิตอาสาเพื ่อสร้างสังคมแห่งความสุข การส่งเสริมให้เด็กไทยรู ้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม                 
(Fake News) และการส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully เพ่ิมเติมด้วย  

       เพ่ือให้การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับประธานสภานักเรียน 
และครูที่ปรึกษาหรือผู้รับผิดชอบสภานักเรียนในโรงเรียน ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งกิจกรรม
สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  
2.  วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนและครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที ่ความเป็นพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย แนวทางและกระบวนการทำงานกิจกรรมสภา
นักเรียน  
      2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาสภานักเรียนในโรงเรียน ให้สามารถจัดกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
      3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน  
เป็นไปตามมาตรการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 



~ 159 ~ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชมุพร เขต 1 

 

 

3. เป้าหมาย 

    1. ประธานสภานักเรียน โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ๆ ละ 1 คน  รวม 107 คน  

    2. ครูที่ปรึกษาหรือผู้รับผิดชอบสภานักเรียน โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 107 คน 

    3. โรงเรียนในสังกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประเภทละ 1 โรงเรียน รวม 2 โรงเรียน 

4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
     4.1 ผลผลิต (Output) 

4.1.1 ประธานสภานักเรียน โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ๆ ละ 1 คน  รวม 107 คน  
4.1.2 ครูที่ปรึกษาหรือผู้รับผิดชอบสภานักเรียน โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ๆ ละ 1 คน   

รวม 107 คน 
4.1.3 โรงเรียนในสังกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี

การศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประเภทละ 1 โรงเรียน รวม 2 โรงเรียน 
  4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

  4.2.1 นักเรียนและครูที่ปรึกษาหรือผู้รับผิดชอบสภานักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย แนวทางและกระบวนการ
ทำงานกิจกรรมสภานักเรียน สามารถส่งเสริมและพัฒนางานสภานักเรียน 
  4.2.2 สภานักเรียนในโรงเรียน สามารถจัดกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
  4.2.3 โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมสภานักเรียนได้ประสบความสำเร็จ ได้รับการคัดเลือก  
เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

          4.3 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

       เชิงปริมาณ 

    1. ร้อยละ 100 ของประธานสภานักเรียนและครูที่ปรึกษาฯสภานักเรียนที่เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ แนวทางและกระบวนการทำงานกิจกรรมสภานักเรียน 
  2. ร้อยละ 100  ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม                         
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
           3. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มีโรงเรียน

ต้นแบบสภานักเรียน   
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        เชิงคุณภาพ 

  1. นักเรียนและครูที่ปรึกษาหรือผู้รับผิดชอบสภานักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย แนวทางและกระบวนการทำงาน
กิจกรรมสภานักเรียน สามารถส่งเสริมและพัฒนางานสภานักเรียน 
  2. สภานักเรียนในโรงเรียน สามารถจัดกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม                   
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
  3. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมสภานักเรียนได้ประสบความสำเร็จ ได้รับการคัดเลือกเป็น
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. ประธานสภานักเรียน และครูที่ปรึกษาฯ สภานักเรียน ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ แนวทางและกระบวนการทำงานกิจกรรมสภานักเรียน 
      2. สภานักเรียนของโรงเรียน สามารถดำเนินการและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
      3. สภานักเรียนของโรงเรียน ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมือง ตามหลักวิถีประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขและมีความสุข 
      5.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

6.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

     1. ประธานสภานักเรียน จำนวน 107 คน และครูที่ปรึกษาสภานักเรียน จำนวน 107 คน 

     2. สภานักเรียนในโรงเรียน จำนวน 107 โรงเรียน  

7.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

              8.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
             วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ  150,000.-บาท 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการประธานสภานักเรียน 
และครูที่ปรึกษาสภานักเรียน  

147,425   -  -  - 147,425 

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
กิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน 

 - -  -  - - 

3. การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรยีน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 -  - 2,575  -    2,575 

รวม 147,425 - 2,575  - 150,000 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จำนวน  150,000 บาท  (ถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ) 
ที ่ กิจกรรม/รายการ จำนวน

(คน) 
ราคา/หน่วย จำนวน 

(วัน/มื้อ) 
รวม 

1. อบรมครูแนะแนว     
 1.1 ประชุมคณะทำงาน/วิทยากร     
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 20 คน 35/มื้อ 1วัน/2 มื้อ 1,400 
 -ค่าอาหารกลางวัน 20 คน 80/มื้อ 1วัน/1 มื้อ 1,600 
 1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการประธานสภานักเรยีน 

และครูที่ปรึกษาสภานักเรียน 
    

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (รุ่นท่ี 1) 150 คน 35/มื้อ 2วัน/4มื้อ 21,000 
 -ค่าอาหารกลางวัน (รุ่นท่ี 1) 150 คน 120/มื้อ 2วัน/2มื้อ 36,000 
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (รุ่นท่ี 2) 150 คน 35/มื้อ 2วัน/4มื้อ 21,000 
 -ค่าอาหารกลางวัน (รุ่นท่ี 2) 150 คน 120/มื้อ 2วัน/2มื้อ 36,000 
 -ค่าตอบแทนวิทยากร   5 คน 600/1ชม 1 ชม/4วัน 12,000 
 -ค่าจัดจ้าง/จดัซื้อเสื้อสัญลักษณ์สภานักเรยีน 121 คน 140/ตัว 1 ตัว/คน 16,940 
 -ค่าจัดจ้าง/จดัซื้อวัดสุสำนักงาน      1,485 
 รวม    147,425 
2. การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 10 คน 35/มื้อ 1วัน/2มื้อ 700 
 -ค่าอาหารกลางวัน 10 คน 80/มื้อ 1วัน/1มื้อ 800 
 -ค่าจัดจ้าง/จดัซื้อวัสดุสำนักงาน    1,075 
 รวม    2,575 
 รวมท้ังสิ้น    150,000 
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โครงการ  ส่งเสริมการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน          

ประจำปี 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  

นางสาว ตรีทิพยนิกรณ์  ตอนศรี     โทรศัพท์ 0963016673 

โทรสาร   077 576253-21           E-mail address  areacpn1@cpn1.go.th  

1.  หลักการและเหตุผล 
                ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มีนโยบายให้นักจิตวิทยาโรงเรียน 
ประจำเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนให้ 
เป็นระบบที่มีกระบวนการดำเนินงานเป็นขั้นตอนนำไปสู่การพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย  
จิตใจ และสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยไม่มีการออก
กลางคัน และเพ่ือให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบนำไปส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเข้าใจ 
เข้าถึงและพัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับสภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้นและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

2.  วัตถุประสงค์    
     1. เพ่ือสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต1  

     2. เพ่ือจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่เกิดข้ึนและปัญหาที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  

     3. เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนในสังกัด  
     4. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
ได้มาตรฐานสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนและเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งศึกษาดูงานและส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาได้พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
3.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้ความสำเร็จ  
     3.1  ผลผลิต (Output)    
            3.1.1 ร้อยละ 100 ของครูผู้รับผิดชอบดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถได้รับความรู้

และทักษะเพิ่มขึ้น  

            3.1.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน  

mailto:areacpn1@cpn1.go.th
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   3.2 ผลลัพธ์ (outcome)   

       3.2.1 ร้อยละ 100 ของครูผู้รับผิดชอบดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถนำความรู้และ

ทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       3.2.2 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

       3.2.3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้รับการ

ส่งเสริม พัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564  

  3.3 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   

       3.3.1 ร้อยละ 100 ของครูผู้รับผิดชอบดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถได้รับความรู้ 

และทักษะเพิ่มขึ้น  

       3.3.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน  

4.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. ครูผู้รับผิดชอบรับดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความรู้ความสามารถได้รับความรู้และทักษะเพ่ิมขึ้น  

    2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเยี่ยมบ้านครบทุกคน  

    3 .โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้รับการส่งเสริม 

พัฒนา ป้องกันแก้ไขปัญหาตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564  

5.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

    1. ครูผู้รับผิดชอบรับดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความรู้ความสามารถได้รับความรู้และทักษะเพ่ิมขึ้น  

    2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเยี่ยมบ้านครบทุกคน  

    3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1ได้รับการส่งเสริม 

พัฒนา ป้องกันแก้ไขปัญหาตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564  

    4. ผู้ปกครอง 

    5. ชุมชน 

6.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ     01 พฤศจิกายน 2563 – 01 กันยายน 2564     
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    7. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 

 1/2564 

ไตรมาสที่  

2/2564 

ไตรมาสที่ 

 3/2564 

ไตรมาสที่  

4/2564 

สถานศึกษาคัดกรองข้อมูลนักเรียน

ทุกคนและคัดเลือกนักเรียนที่ประสบ

ปัญหาต้องได้รับการช่วยเหลือดูแล

เร่งด่วน 

  84,000  84,000 

รวมทั้งสิ้น 84,000 

               รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จำนวน  84,000  บาท  (ถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ) 

ที่ กิจกรรม/รายการ จำนวน
(คน) 

ราคา/
หน่วย 

จำนวน 
(วัน/มื้อ) 

รวม 

1. สถานศึกษาดำเนนิการคัดกรองข้อมูลนักเรียนทุก
คนและคัดเลือกนักเรียนที่ประสบปัญหาต้อง
ได้รับการช่วยเหลือดูแลเร่งด่วน 107 โรงเรียน 
ประชุมคณะทำงาน วางแผนการทำงานร่วมกัน 
เพื่อเตรียมการจัดการประชุมครูผู้รับผิดชอบงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

    

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 18 คน 35/มื้อ 1วัน/1มื้อ 630 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบ 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าอาหารกลางวนั 
- ค่าตอบแทนวทิยา 
- จัดทำคู่มือระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 
-ค่าจัดซื้อ/จัดจ้างวัสด ุ

 
 

140 คน 
140 คน 
7 คน 

140 คน 

 
 

35/มื้อ 
120/มื้อ 
600/ชม. 
100/เล่ม 

 
 

1วัน/2มื้อ 
1วัน/1มื้อ 
1ชม./คน 

 
 

9,800 
16,800 
4,200 

14,000 
4,810 

3. นิเทศ ติดตามการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ชุดเครื่องใช้อุปโภคบริโภค 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 
- ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง/ค่าชดเชยน้ำมนั 

 
 

20 ชุด 
3 คน 
1 ชุด 

 
 

500/ชุด 
120/คน 
300/ชุด 

 
 
 

36 วัน 
36 วัน 

 
 

10,000 
12,960 
10,800 

รวมทั้งสิ้น 84,000 
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โครงการ   เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มกฎหมายและคดี  
                       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  
ผู้ประสานงาน (Contact person) 
นายสุทธิพันธ์  แสงขำ, นายศิลป์ชัย  เผือกขำ     โทรศัพท์  081–535–4074 
โทรสาร  077 – 576458  ต่อ 29                   E-mail  suttipsan@hotmail.com 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กระจายอำนาจการบริหารราชการไปสู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ทั้งนี้ การขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้บรรลุสู่เป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลักและต้องเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่า  
ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความจำเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะต้องมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกของความเป็นมีวิชาชีพ
ทางการศึกษาอยู่ในจิตใจเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน และการสนับสนุนการเรียน           
การสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี ของเยาวชนและสังคมได้ โดยเฉพาะ
ครูผู ้สอนเป็นกลไกและเป็นพลังสำคัญ ในกระบวนการทางการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนา
เยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป 
ดังนั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านคุณวุฒิและด้านคุณธรรม 
ในด้านการพัฒนาด้านคุณวุฒิ ข้าราชการได้ผ่านการศึกษาเล่าเรียนมาแล้ว แต่การพัฒนาด้าน วินัย 
คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการยังไม่อาจประเมินหรือชี้ชัด
ได้แน่นอนว่ามีความเหมาะสมหรือเพียงพอหรือไม่ เพียงใด จึงเป็นหน้าที ่ของหน่วยงานและ
ผู้บังคับบัญชา              ทุกระดับชั้นที่จะต้องตระหนักถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเอง ที่จะทำให้
ข้าราชการในสังกัด มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ดังที่ได้กำหนดไว้ในหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากร  ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 95 บัญญัติ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้าง
และพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีวินัย ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการ
ทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องจัดโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ปีงบประมาณ                    พ.ศ. 2564  
2.  วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัยคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการ 
ประกอบวิชาชีพให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่กระทำการอันเป็นความผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 

mailto:suttipsan@hotmail.com
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 3. เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ   
     ข้าราชการครูสายผู้สอน ที่บรรจุเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ซึ่งยังไม่เคย
ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้  จำนวน 190 คน 
     เชิงคุณภาพ 
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ                
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพ ตลอดจน
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  อยู่ในระเบียบวินัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 
4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
     4.1  ผลผลิต (Output) 
           ข้าราชการครูสายผู้สอน ที่บรรจุเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  
                        ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ จำนวน 190 คน 
     4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
            ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม 
ตามศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติท่ีดีในการประกอบ 
วิชาชีพ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการ อยู่ในระเบียบวินัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกับการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
     4.3  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
            เชิงปริมาณ   
            ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ                    
และได้ร ับความร ู ้ความเข ้าใจในเร ื ่องว ิน ัย คุณธรรม จริยธรรม สำหรับการประกอบวิชาชีพ                        
ทางการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
            เชิงคุณภาพ  
            1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัย  
คุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ  
              2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้าร่วมอบรม มีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัย 
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่กระทำการอันเป็นความผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
     2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้าร่วมอบรม มีความประพฤติท่ีดีอยู่ในระเบียบวินัย 
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่กระทำการอันเป็นความผิดวินัยและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ        
6.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย บรรจุเข้ารับราชการในปีงบประมาณ                                 
พ.ศ. 2562 – 2564 ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ จำนวน 190 คน 
7.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 
     เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 – เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
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8.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
    วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ 95,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2563 
ไตรมาสที ่
2/2564 

ไตรมาสที ่
3/2564 

ไตรมาสที ่
4/2564 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - - - - - 
2. ประชุมคณะกรรมการวางแผนจัด
กิจกรรม 

- - - 350 350 

3. จัดทำคู่มือและเอกสาร
ประกอบการอบรม 

- - - - - 

4. ดำเนินการพัฒนาด้วยการจัด
อบรม 

- - - 94,350 94,350 

5. ประเมินผลการอบรม - - - - - 
6. รายงานผลการอบรม - - - 300 300 

         รวม 95,000 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จำนวน  95,000 บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ จำนวน 
(คน) 

ราคา/
หน่วย 

จำนวน 
(วัน/ม้ือ) 

รวม 

1 
 
2 

ประชุมคณะทำงานวางแผนดำเนินการ 
- ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม 
จัดอบรมครูสายผู้สอนบรรจุใหม่ปี 2563 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 - ค่าอาหารกลางวัน        
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 
 - ค่าท่ีพัก (วิทยากร) 
 - ค่าพาหนะในการเดินทางวิทยากร   
 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
 - ค่าจัดทำสำเนาเอกสารการอบรม 
 - ค่าจัดทำเกียรติบัตร 
 - ค่าจัดทำป้ายไวนิล 
 - ค่าจัดทำเล่มรายงานผลโครงการ 
 

 
10 คน 

 
201 คน 
201 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 

- 
- 

190แผ่น 
1 แผ่น 
2 เล่ม 

 
35/มื้อ 

 
50/มื้อ 
250/มื้

1,200/ชม. 
1,200/คืน 

- 
- 
 

35/แผ่น 
- 

150/เล่ม 

 
1วัน/1มื้อ 

 
1วัน/2 มื้อ 
1วัน/1 มื้อ 
6 ชั่วโมง 
1 คืน 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
350 

 
20,100 
50,250 
7,200 
1,200 
6,300 
1,000 

950 
6,650 

700 
300 

รวม                                               95,000 บาท 
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โครงการ      ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   หน่วยตรวจสอบภายใน 
                       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

นางจงจิตร  ประทุมชัย                โทรศัพท์  0895907495 

โทรสาร  077576714 ต่อ 21        E-mail  jongjit.ptch@gmail.com 

1.   หลักการและเหตุผล 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 62  กำหนดให้จัดระบบการ
ตรวจสอบติดตาม  ประเมิน  ประสิทธิภาพ   และประสิทธิผล   การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษาแนวการจัดการศึกษา  และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  โดยหน่วยงาน
ภายใน  ประกอบกับการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ทุกส่วนราชการต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการบริการให้ความเชื่อมั่น  (Assurance Services)  และ
บริการให้คำปรึกษา  (Consulting Services)  อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ได้ดำเนินการพัฒนาส่งเสริม
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา  มาอย่าง              
ต่อเนื่อง  ผลการดำเนินงานทำให้หน่วยรับตรวจ  คือ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษาใน
สังกัด  มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย                 
ที่กำหนดไว้  เพื่อเป็นการควบคุม  กำกับ การดำเนินงาน  และลดความเสี่ยงของหน่วยงาน   จึงยังคง
ดำเนินการกิจกรรมของโครงการต่อไป   เพื ่อพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารการ             
จัดการศึกษา  ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
2.  วัตถุประสงค์ 

     1.  เพ่ือตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด 

     2.  เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้อง เชื่อถือได้ และความครบถ้วนของข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี และด้าน 
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

     3. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่า 
เพียงพอและเหมาะสม 
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4. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด การให้คำปรึกษาที่เพ่ิม
คุณค่าในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

5.  เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการบริหารงานทางการเงินการบัญชี
ของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รัดกุมและปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  

3.  เป้าหมาย 
     สถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน  

4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
     4.1  ผลผลิต (Output) 
            4.1.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1จำนวน 
30 แห่ง ได้รับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ  การเงิน  บัญชีและการบริหารสินทรัพย์   
โดยผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
            4.1.2 ผู้ตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จำนวน  2  คน  
ได้รับการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน  
     4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
            4.2.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1จำนวน 
30 แห่ง ได้รับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ  การเงิน  บัญชีและการบริหารสินทรัพย์   
โดยผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
            4.2.1 ผู้ตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จำนวน  2  คน  
ได้รับการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน  

      4.3  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
      เชิงปริมาณ 
                       1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จำนวน             

30  แห่ง  ไดร้ับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชีและการบริหารสินทรัพย์ โดยผู้
ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายสถานศึกษา 

                       2.  ผู้ตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จำนวน  2  คน ได้รับการส่งเสริม
ประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน 

  เชิงคุณภาพ 
            1. สถานศึกษาในสังกัด ทั้งหมด  จำนวน  30  แห่ง  ได้รับการตรวจสอบภายใน  และ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านคุณภาพการศึกษา 



~ 170 ~ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชมุพร เขต 1 

 

            2.  ผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้รับการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการตรวจสอบภายใน 
 
  5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       1. การตรวจสอบภายใน ทำให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สามารถ
บริหารการจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน   
       2. การตรวจสอบภายใน ทำให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 1 ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและการบริหารสินทรัพย์ ได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

ข้อบังคับ และดำเนินการเป็นปัจจุบัน  

    3. บุคลากรผู้ตรวจสอบภายใน  มีความรู้ความสามารถ  ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงิน               

การบัญชีและการบริหารสินทรัพย์  ได้อย่างถูกต้อง 

6.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

     สถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 

7.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

8.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

    วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  35,000 บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษา
แนะนำการปฏิบัติงานแก่สถานศึกษา
ในสังกัด จำนวน 30 แห่ง (ค่าพาหนะ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง) 

   15,000 15,000 

พัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1 
โดย สพฐ. จำนวน 1 ราย 

        3,000  3,000 

พัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1
โดยกรมบัญชีกลาง จำนวน 1 
หลักสูตร จำนวน 2 ราย 
(ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ) 

 17,000    
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     รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน  35,000 บาท (ถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
จำนวน 
(คน) 

ราคา/
หน่วย 

จำนวน 
(วัน) 

รวม 

1 ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั ้งให ้คำปร ึกษา
แนะนำการปฏิบัติงานแก่สถานศึกษาในสังกัด
จำนวน 25 แห่ง  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าชดเชยน้ำมัน 

 
 
 
 3 คน 
 3 คน 
 

 
 
 

120/คน 
2,000/คน 

 

 
 
 

25 วัน 

 
 
 

9,000 
6,000 

2 พัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1                  
โดย สพฐ. จำนวน 1 ราย 

1 คน   3,000 

3 พัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1 โดย
กรมบัญชีกลาง จำนวน 1 หลักสูตร จำนวน  
2 ราย (ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ) 

2 คน 8,500/คน  17,000 

 รวม  16,500 - 35,000 
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งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (กรณีที่มีงบประมาณเหลือจ่าย)   
             แผนการใช้เงินสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2564 กรณีท่ีมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงานโครงการจากการนำเข้าข้อมูลแผนงาน/
โครงการ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ  (eMENSCR)  แล้วตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   สามารถนำงบประมาณเหลือจ่ายไปจัดทำโครงการตามความ
ต้องการจำเป็นและเหมาะสมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ต่อไป มีดังนี้  
  
ที่                               กลุ่ม/หน่วย  จำนวน 

โครงการ 
  จำนวนเงิน 

1 อำนวยการ     1     33,100 
2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     1      - 
3 ส่งเสริมการจัดการศึกษา     1   129,050 
                         รวมทั้งสิ้น    28   162,150 
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โครงการ “จัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ    กลุ่มอำนวยการ 
                        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

นางวิภารัตน์  กวาวหนึ่ง                         โทรศัพท์ 089 8718747 

โทรสาร 077 – 576253 ต่อ 21                E-mail   wiparat89343@gmail.com 

1.  หลักการและเหตุผล          
                           ในการจัดบรรยากาศเพ่ือให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องสร้าง

จิตสำนึกให้ผู ้เร ียนมีใจรักในการช่วยดูแล รักษาความสะอาด มีความรับผิดชอบและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความน่าอยู่ มีระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของการสร้างศักยภาพ และกระบวนการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาให้

ผู้เรียนมีคุณภาพ ฉะนั้น การจัดสภาพแวดล้อม การปรับภูมิทัศน์ ให้มีบรรยากาศที่ดี เหมาะสมและ                   

ลดมลภาวะที่เป็นพิษ จึงเป็นสิ่งสำคัญ 

2.  วัตถุประสงค์  

    1. เพ่ือให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

    2. เพ่ือให้มีการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยต่อผู้เรียน 

    3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

3.  เป้าหมาย 

    โรงเรียน จ ำนวน 107 โรง 

4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

    4.1 ผลผลิต (Output) 
          โรงเรียน จำนวน 107 โรง มีสภาพแวดล้อมที่ดี  

4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
         4.2.1 โรงเรียนสภาพแวดล้อมสวยงาม  ร่มรื่น เหมาะแก่การเรียนรู้และประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
         4.2.2 ทุกคนมีความสุข 
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              4.3 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

           เชิงปริมาณ 

                     1. โรงเรียน จ ำนวน 107 โรง 

          2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทั้ง 107 โรง 
           เชิงคุณภาพ 

                      1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีสภาพแวดล้อมสวยงาม ร่มรื่น เหมาะแก่การเรียนรู้ 

และประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 

          2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  

มีความสุข 

5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     1.  โรงเรียนสภาพแวดล้อมสวยงาม  ร่มรื่น เหมาะแก่การเรียนรู้และประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
     2.  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความสุข 

6.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

     ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จำนวน 107 โรง 

7.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ กรกฎาคม – กันยายน 2564 

8.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

    วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  33,100  บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. กิจกรรมประชุมคณะทำงาน 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    - ค่าอาหารกลางวัน 
2. กิจกรรมการประกวด 
    - ค่ารางวัล 
    - ค่าเกียรติบัตร 

- - - - 

  700 

1,400 

  

30,000 

 1,000 

 

  700 

1,400 

 

30,000 

 1,000 
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        รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน 33,100 บาท   (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

กิจกรรม จำนวน 

(คน) 

ราคา/

หน่วย 

จำนวน 

(วัน/มื้อ) 

รวม 

โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

    - ค่าอาหารกลางวัน 

2. กิจกรรมการประกวด 

    - ค่ารางวัล 

    - ค่าเกียรติบัตi 

 

 

 

20 คน 

20 คน 

 

 

 

35/มื้อ 

   80/มื้อ  

 

 

 

 

 

1วัน/1มื้อ 

 1 มื้อ 

 

 

 

 

 

 

  700  

1,400 

  

30,000  

 2,600  
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โครงการ “พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย” 

กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

                        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

นางอรัญญา  ทองดี                     โทรศัพท์  081-7478491 

โทรสาร  077 576458   ต่อ 21                          E-mail hongravee@hotmail.com 

1.  หลักการและเหตุผล 

                เนื่องจากผู้ที่เป็นครูจำเป็นต้องมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกของความเป็นครู 

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีของ

เยาวชนและสังคมได้ สำหรับข้าราชการครูผู ้ช่วย เป็นกลไกและเป็นพลังสำคัญในกระบวนการ                   

ทางการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญ

ในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป แต่ตัวข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องมีความพร้อมทั้งด้านคุณวุฒิ 

คุณธรรม และความประพฤติดีอยู่ในขั้นเพียงพอที่จะใช้งานได้ ในด้านการพัฒนาด้านคุณวุฒิ ข้าราชการ

ครูผู้ช่วย ได้ผ่านการศึกษาเล่าเรียนมาแล้ว แต่การพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งเป็น

สิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครูยังไม่ได้มีการดำเนินการ หรือไม่อาจประเมินหรือชี้ชัดได้

แน่นอนว่ามีความเหมาะสมหรือเพียงพอหรือไม่ เพียงใด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเสริมวินัย 

คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่ข้าราชการครูผู้ช่วย เพื่อชี้บอกแนวทางและความคิดที่ถูกต้องและสร้าง

ภูมิคุ้มกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ที่ข้าราชการครูบรรจุใหม่จะต้องประสบในสถานการณ์ต่างๆ และ

เพื่อให้ผู้ที่จะรับราชการเป็นครูได้มีเวลาปล่อยวางภาระ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ  เพื่อใช้สติปัญญา

พิจารณาตนในการตรวจสอบและทดสอบตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความเป็นครูมืออาชีพ 

อันเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีอ ุดมการณ์และจิตว ิญญาณของความเป็นครู ประกอบกับตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  กำหนดให้ผู้ได้รับการ

บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ต้องเตรียมความ

พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี โดยให้
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู ้ส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินการจากการดำเนินการอบรม

คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยในปีที่ผ่านมา ได้

ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม

มากขึ้น ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  

                 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ได้ตระหนักถึงความสำคัญและ

เห็นว่าการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสิ่งที่ควรพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
     1.  เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้เป็นผู้มีความรู้ เป็นผู้

มีคุณธรรม จริยธรรม 

     2.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับความรู้ เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการ

ปฏิบัติจริงและนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.  เป้าหมาย 

      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564  ทุกคน 

4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

      4.1 ผลผลิต (Output) 

              ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564  ทุกคน 

      4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

            4.21  ครูผู้ช่วยได้รับการพัฒนาวินัยในตนเอง มีความตระหนักต่อภาระหน้าที่ ยึดมั่นใน

คุณธรรม มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี 

            4.2.2 ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สามารถ

ปฎิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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      4.3 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

  เชิงปริมาณ 

               ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564  ทกุคน ผ่าน

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 100 

  เชิงคุณภาพ 

             1. ครูผู้ช่วยที่เข้ารบัการพัฒนาทุกคน มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร มีวินัยในตนเอง 

มีความตระหนักต่อภาระหน้าที่ ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี  

             2. ครูผู้ช่วยมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและ

ประสบการณ์ นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     1. ครูผูช้่วยที่เข้ารับการพัฒนาทุกคนได้รับการพัฒนาจิตใจ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและ

ประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  2. ครูผู้ช่วยที่เข้ารับการพัฒนาทุกคนได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง 

และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาคุณภาพชีวิต 

6.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2563 – 

30 กันยายน 2564  ทุกคน 

7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

8.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

    แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

    วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ – บาท 
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      แผนการปฏิบัติงาน 
            (กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

สำหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

- - - - - 

รวม - - - - - 
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โครงการ     ค่ายทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำเสริมสร้างอาชีพ 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

                        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

นางศิรมณี  วีรภัทรธาดา          โทรศัพท์   065-5545-169 

โทรสาร      077-576-458 ต่อ 21  E-mail  areacpn1cpn1.go.th 

1.  หลักการและเหตุผล 
                การทำงาน และการมีรายได้ที ่จะแลกเปลี ่ยนปัจจัยที ่จำเป็นต่อการดำรงชีว ิตได้                   
อย่างเพียงพอเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็นไปของสังคม ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์ปกติทั่วไปทุกคน และเป็นเป้าหมายขั้นต่ำในการพัฒนาของทุกประเทศ วัยรุ่น เป็นวัยแห่ง
การเปลี่ยนผ่านจากชีวิตที่ดำรงอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ ผู้ปกครองสู่การแสวงหาเป้าหมายในการ
ดำรงอยู่ของตนเอง เริ่มมองหาสิ่งที่ตนชื่นชอบ อยากจะเป็น และพยามยามทดลองทำสิ่งต่าง ๆ เพ่ือ
แสดงถึงความเป็นตัวตนของตนเองที่จะยืนอยู่ในโลก สังคม และชุมชน ให้ตนเป็นในแบบที่ตนชื่นชอบ
นั้น หลายครั้งจะมีพฤติกรรมแปลก ๆ การเลียนแบบความประพฤติปฏิบัติที่เบี่ยงเบนไปจากความคาดหวัง
ของครอบครัว ชุมชน และสังคมปกติทั่วไปจนอาจถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อตนเองและสังคมรอบข้าง 
การปรับทิศทางความคิด แนวทางการใช้เวลาและใช ้ช ีว ิตเข้าส ู ่กระแสการมีงานทำจะเป็น                 
การสร้างคุณค่าให้กับตัวเด็กเอง สังคม และประเทศชาติ 

                  การจัดค่ายทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำเสริมสร้างอาชีพ เป็นการนำนักเรียนแกนนำฝึกทักษะ
ชีวิต กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้บุคคลจัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัวและเตรียมพร้อมสำหรับ
การปรับตัวในอนาคต ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่พัฒนาทั้งความรู้ ความคิด ทัศนคติ อารมณ์และทักษะ
ชีวิตที่จำเป็นที่จะช่วยเลือกดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยและมีความสุข ในการนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำเพื่อเสริมสร้าง
อาชีพขึ้น  จากการดำเนินโครงการค่ายทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำเสริมสร้างอาชีพ ในปีที่ผ่านมานักเรียน
ได้รับทักษะเพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถ
แบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ จึงได้จัดทำโครงการค่ายทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำเสริมสร้างอาชีพ 
ประจำปี 2564 ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 

     1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียน มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการดำรงชีวิต

ในสังคมได้อย่างปลอดภัย 

      2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียน สามารถนำความรู้ไปปรับใช้

ให้เป็นประโยชน์ ต่อการดำรงชีวิตและรู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและ

สังคม  รู้จักแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

      3. เพ่ือเป็นกรอบป้องกันตนเอง ชุมชน ครอบครัว ให้อยู่รอดปลอดจากอบายมุขและสิ่งเร้าต่าง ๆ ได้ 

3.  เป้าหมาย 

     นักเรียนแกนนำจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในช่วงชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จาก
ทุกศูนย์เครือข่าย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 220 คน    
ในเวลา 2 วัน 

4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

     4.1 ผลผลิต (Output) 

           นักเรียนแกนนำจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในช่วงชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จากทุกศูนย์เครือข่ายในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน                

220 คน ในเวลา 2 วัน 

     4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

           1. ร้อยละ  80  ของนักเรียนที่ผ่านการอบรมนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ถูกต้องเหมาะสม
ตามวัย มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย 
           2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น และสามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

      4.3  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

      เชิงปริมาณ 

      นักเรียนแกนนำจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในช่วงชัน้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

จากทุกศูนย์เครือข่ายในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 220 คน    
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   เชิงคุณภาพ 

                         ร้อยละของนักเรียนที่เข้าอบรมมีทักษะชีวิตในครั้งนี้มีความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิต
และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์นักเรียน
สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะรักความเป็นไทย 
ห่างไกลยาเสพติด และมีทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 

5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     1. นักเรียนที่ผ่านการอบรมมีทักษะในการดำรงชีวิต 
     2. นักเรียนที่ผ่านการอบรมสามารถกลับไปสร้างเครือข่ายและขยายผลการดำเนินงานในโรงเรียน 

6.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

     นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

7.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ   กรกฎาคม – กันยายน 2564 

8.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ   129,050  บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

ค่ายทักษะชีว ิตนักเรียนแกนนำ
เสริมสร้างอาชีพ 

- - - 129,050 129,050 

รวม - - - 129,050 129,050 

 

 

 

 



~ 183 ~ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชมุพร เขต 1 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน  129,050 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ จำนวน
(คน) 

ราคา/
หน่วย 

จำนวน 
(วัน/มื้อ) 

รวม 

1. ประชุมคณะกรรมการค่ายทักษะชีวิต
นักเรียนแกนนำเสริมสร้างอาชีพ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน 35/ม้ือ 1วัน/1มื้อ 1,750 

2. ค่ายทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำ
เสริมสร้างอาชีพ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าอาหารกลางวัน

205 คน 
205 คน 

35/ม้ือ 
120/มื้อ 

2วัน/4มื้อ 
2วัน/2มื้อ 

28,700 
49,200 

3. ค่าวิทยากร   10 คน 600/คน 5 ชม. 30,000 
4. ค่าท่ีพักวิทยากร   10 คน 600/คน 2 คืน 12,000 
5. ค่าวัสดุ 7,400 

     รวม 129,050 
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ส่วนที ่4 
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
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         ส่วนที่
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งมอบ
ผลผลิต การให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จึงได้ก าหนดปัจจัยความส าเร็จและกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ  

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ก าหนดแนวทางการจัดสรร

งบประมาณ 2564 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ดังนี้ 

1. งบประมาณด าเนินการในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต 1 ด าเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ/กิจกรรม  โดยมีกลุ่ม/หน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 

   1.1 งบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

   1.2 งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ์ เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ
ตามกลยุทธ์ จุดเน้นและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2. งบประมาณด าเนินการส าหรับสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาใช้ในการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีได้รับ 
กลไกการบริหารจัดการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและเป้าประสงค์ท่ีก าหนด  จ าเป็นต้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จะต้องเร่งรัดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถานศึกษาในด้านบริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารงานวิชาการ 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจาก
เครือข่ายการปฎิบัติงานทั้งในระดับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา รวมถึงภาคเอกชน 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องส่งเสริม  พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
ในรูปแบบต่าง ๆ  ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับบริบททั่วไปของสถานศึกษา ปัจจัยหลักทางการบริหาร
และสภาพข้อเท็จจริงที่ปรากฎ 

4 
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 5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องพัฒนาระบบงานให้ เกื้อหนุน  ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.  การจัดท าแผนปฏิบัติการจะต้องสอดรับกับนโยบาย  โดยบรรจุรายละเอียด
โครงการและงบประมาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  บนพ้ืนฐานของระบบข้อมูลที่สมบูรณ์  ถูกต้อง ตรงตาม
บริบทและสภาพข้อเท็จจริงที่ปรากฎ 
 7.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร และน ามาใช้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ  เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ และการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ 
 8.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะต้องส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายข้อมูล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  ที่เป็นระบบเครือข่ายการท างานร่วมกันและเชื่อมโยงทั้งใน
ระดับสถานศึกษา ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (AOC) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส่วนกลาง 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  
 3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
 4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล  

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ                                                                                           
                 1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 2 . จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้ รับผิดชอบปฏิบัติ งาน                     
ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือก าหนด               
กลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
 4. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

                  ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ 
ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประชุมพร เขต 1 และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการด าเนินงานจะต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง   
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ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ตุลาคม 2563 สพฐ. แจ้งนโยบาย ทิศทาง การด าเนินงานปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
ก ลุ่ ม น โย บ าย
และแผน 

ตุลาคม 2563 – 
พฤศจิกายน 2563 

1. สพฐ. แจ้งแนวทางด าเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. สพป. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. สพป.แจ้งแนวทางและกรอบวงเงินงบประมาณให้ กลุ่ม/
หน่วยด าเนินการ  จัดท าโครงการ/กิจกรรม

ก ลุ่ ม น โย บ าย
และแผน 

ธันวาคม  2563 1. ประชุมร่างแผนคณะกรรมการและคณะท างาน
2. น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
3. สพป. แจ้งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4 . สพป. แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณให้  กลุ่ม/หน่วย.
เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ก ลุ่ ม น โย บ าย
และแผน 

1 ธันวาคม 2563 -
10 มกราคม 2564 

รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน (M 6)  3 เดือน 
(ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563) 

ก ลุ่ ม น โย บ าย
และแผน 

1 มกราคม 2564 – 
10 เมษายน 2564 

รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน (M 6) รอบ 6 เดือน 
(มกราคม 2564 – มีนาคม 2564) 

ก ลุ่ ม น โย บ าย
และแผน 

1 เมษายน 2564 – 
10 กรกฎาคม 2564 

รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน (M 6) รอบ 9 เดือน 
(เมษายน 2564 – มิถุนายน 2564) 

ก ลุ่ ม น โย บ าย
และแผน 

1 กรกฎาคม 2564 
– 10 ตุลาคม 2564

รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน (M 6) รอบ 12 
เดือน (กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564) 

ก ลุ่ ม น โย บ าย
และแผน 
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 ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
       ที่   244  /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 …………………………………………… 

        ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ได้จัดสรรงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2564 
ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใช้ด ำเนินกำรบริหำรส ำนักงำนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำม
บริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ อย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1   จึงด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำ  ควำมต้องกำร  ศักยภำพของ
หน่วยงำน และสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่  3  และ
นโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและแผน (XYZ)   จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1  ดังนี้ 

1. คณะที่ปรึกษำ
1.1  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1
1.2  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 ทุกคน
1.3  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม/หน่วย

        มีหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ  ข้อเสนอแนะ  ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564        

2. คณะกรรมกำรพิจำรณำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
    2.1 นำยมนูญ   จันทร์สุข    ผู้อ ำนวยกำร สพป.ชุมพร เขต 1   ประธำนกรรมกำร 
  2.2 นำยเลอศักดิ์  รัชณำกำร    รองผู้อ ำนวยกำร สพป.ชุมพร เขต 1  รองประธำนกรรมกำร 
  2.3 นำยวิมำน  ดีทองหลำง    รองผู้อ ำนวยกำร สพป.ชุมพร เขต 1  กรรมกำร 
 2.4 นำยภิญโญ  พูลสวัสดิ์    รองผู้อ ำนวยกำร สพป.ชุมพร เขต 1       กรรมกำร  
 2.5  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย  ทุกกลุ่ม/หน่วย   กรรมกำร 
 2.6  นำยธเนศร์  ชำญเชำว์       ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 2.7  นำงสำวหฤทัย  วรรทมำตร์    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร 
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 2.8  นำงสำวอภิตำ  เกียงสุภำ      ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 
 2.9  นำยยุทธนำ   มรกต           ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 
 2.10  นำงสำวสมจิตร  ไทยนุกูล     นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 2.11  นำงวลัยรัตน์  ขวัญพุฒ      ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 2.12  นำงสำววะชิรำพรรณ์  พรหมฤทธิ์  ศึกษำนิเทศก์ปฎิบัติกำ               กรรมกำร 
 2.13  นำงสำวศรีอำภรณ์  สุวรรณวงศ์  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร       กรรมกำร 
 2.14  นำงกำนดำ  บุตรหงษ์         นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร       กรรมกำร 
 2.15  นำยศิลป์ชัย  เผือกข ำ        นิติกรช ำนำญกำร          กรรมกำร 
 2.16  นำงกำญจนำ  พัดพำ          นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร          กรรมกำร 
 2.17  นำงจงดี  เอกฉำย         นักวชิำกำรศึกษำช ำนำญกำร      กรรมกำร 
 2.18  นำงศิรมณี  วีระภัทรธำดำ   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน    กรรมกำร 
 2.19  นำงสำวตรีทพิยนิกรณ์  ตอนศรี  นักจิตวิทยำ สพป.ชพ.1  กรรมกำร 
 2.20  นำยเปรมพร  ยังศรีนำค   ลูกจ้ำงลูกเสือ สพป.ชพ.1  กรรมกำร 
 2.21  นำยสชุำติ  ขวัญสมคิด      นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร    กรรมกำร 
 2.22  นำงณิชกำนต์  ไกรนรำ    นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร      กรรมกำร 
 2.23  นำงวัลลำ   ชมุมำก        นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร     กรรมกำร 
 2.24  นำงอรัญญำ  ทองดี       นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร        กรรมกำร 
 2.25  นำงขวัญศิริ  กองช่ำง        นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 2.26  นำงประดับ  ฤทธิไกร    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.27  นำงอำรี  ชลชลำ         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  2.28   นำงสำวภัคนันท์น  ชุ่มชื่น    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  2.29   นำงสำวฒำลิสำ  ศรีนฤพัฒน์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

             2.30  นำงวรรณภำ  ธรรมรักษำ          เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน       กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
          มีหน้ำที่ วิ เครำะห์  แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม    ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1  เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
และจุดเน้น ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1    และนโยบำยรัฐบำล
ที่เก่ียวข้องด้ำนกำรศึกษำตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและแผน (XYZ)         

3. คณะท ำงำนจัดท ำร่ำงเล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
3.1 นำยเลอศักดิ์   รัชณำกำร    รองผู้อ ำนวยกำร สพป.ชุมพร เขต 1  ประธำนคณะท ำงำน

 3.2 นำงประดับ  ฤทธิไกร      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  รองประธำนคณะท ำงำน 
 3.3 น.ส.ภัคนันท์น  ชุ่มชื่น    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร     คณะท ำงำน              
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  3.4 น.ส.ฒำลิสำ ศรีนฤพัฒน์     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   คณะท ำงำน   
  3.5 นำงวรรณภำ  ธรรมรักษำ   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญกำร              คณะท ำงำน           
  3.6 นำงอำรี  ชลชลำ   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 

        มีหน้ำที่ประสำนงำนด้ำนเอกสำรข้อมูลรำยละเอียด   โครงกำร / กิจกรรม / แผนงำน   และ
จัดท ำต้นฉบับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1   ให้แล้วเสร็จ   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่   4   ธันวำคม  พ.ศ.  2563 

       (นำยมนูญ   จันทร์สุข) 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
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ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา/โครงการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 

แผนปฏิบัติราชการ 
1. นโยบายที่ 1 การจัดการศกึษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ

1.1 เป้าหมาย
ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดี ของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
  1.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนใน
การสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

80 80 85 

2 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือการมีงาน
ท าหรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

80 80 85 

 1.3 แนวทางการพัฒนา 
      1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก ของ
ชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
      1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
      1.3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนา
ทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
     1.3.4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยง ในการ
ด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 
1.4 แผนงาน/โครงการส าคญั  
     1.4.1 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     1.4.2 โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  
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     1.4.3 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    1.4.4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
    1.4.5 โครงการสร้างผู้น าด้วยกระบวนการลูกเสือและสภานักเรียน  
    1.4.6 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2. นโยบายที่  2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.1 เป้าหมาย

ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืนๆ ได้รับการพัฒนา อย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาก าลังคนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น  

10 10 10 

2 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ
สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

75 80 80 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาการ
จัดการศึกษาตามบริบท  

75 80 80 

2.3 แนวทางการพัฒนา 
      2.3.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และ
การพัฒนาประเทศ  
      2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
2.4 แผนงาน/โครงการส าคญั 
     2.4.1 โครงการพัฒนาก าลังคน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน การ
ลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (การจัดตั้งสถาบันโคเซ็น) 
     2.4.2 โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีและการประกอบอ าชีพ 10 อุตสาหกรรม  
     2.4.3 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ เชิงนวัตกรรม
3. นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3.1 เป้าหมาย
        3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ 

มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย 
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง          
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พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  
       3.1.2 ผู้บริหาร คร ูและบุบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  
3.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 

และสติปัญญา 
80 80 80 

2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น  

3 3 3 

3 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเตม็ตามศักยภาพตาม ความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร ์คณติศาสตร ์ทัศนศิลป ์นาฏศลิป ์ดนตร ีกีฬา)  

27,055 29,125 30,306 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรระดับดีขึ้นไป  

80 81 82 

5 ร้อยละของครูและบุบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

85 90 95 

6 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น  

200 200 250 

7 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

100 100 100 

8 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความ
พร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  

100 100 100 

9 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและ
มีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  

- - 8 

10 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
เพ่ิมข้ึน  

- - 8 

11 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
อาชีพในด้านต่างๆ เพ่ือการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละ
พ้ืนที่ ตลอดจน ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21  

80 80 80 

12 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตนเอง ในแต่ละมาตรฐานตาม
ระบบการประกันคุณภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

- - 80 
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3.3 แนวทางการพัฒนา 
     3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย ONET 
PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์)  
     3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนา
ศักยภาพ ตามพหุปัญญา 
     3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ 
คุณภาพ การนิเทศติดตาม)  
     3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเสริมสร้าง ความ
เข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 
     3.3.5 พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐาน การจบ
การศึกษา การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
3.4 แผนงาน/โครงการส าคญั  
     3.4.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลายให้เอื้อ ต่อการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต
     3.4.2 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    3.4.3 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา  
    3.4.4 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2021  
    3.4.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    3.4.6 โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
    3.4.7 โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่  
    3.4.8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย  
    3.4.9 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย  
    3.4.10 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  
    3.4.11 โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(The Education for Sustainable Development) 
    3.4.12 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
    3.4.13 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู  
    3.4.14 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
    3.4.15 โครงการจัดการศึกษาให้เด็ก ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
    3.4.16 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
    3.4.17 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
    3.4.18 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา  
    3.4.19 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพ่ือความ
เป็นเลิศ
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    3.4.20 โครงการครูคลังสมอง  
    3.4.21 โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า  
    3.4.22 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  
    3.4.23 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการ สูค่วามทัดเทียม
นานาชาติ 
    3.4.24 โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  
    3.4.25 โครงการคืนครูให้นักเรียน  
    3.4.26 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย  
    3.4.27 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยี  
    3.4.28 โครงการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม  
    3.4.29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพื่อเอ้ือต่อการศึกษา และ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    3.4.30 โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศท่ีสอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาสู่โรงเรียน ใน
ประชาคมอาเซียน  
    3.4.31 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
    3.4.32 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญา
    3.4.33 โครงการส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานด้านสุขภาพพลานามัย  
    3.4.34 โครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ  
    3.4.35 โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาสู่สมรรถนะแข่งขันในศตวรรษที่ 21 
มาตรฐานสากล 
    3.4.36 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา
    3.4.37 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  
    3.4.38 โครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สากล  
    3.4.39 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ  
    3.4.40 โครงการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษา  
    3.4.41 โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
    3.4.42 โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ.  
    3.4.43 โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ  
    3.4.44 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการเทียบวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    3.4.45 โครงการการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุบุคลากรทางการศึกษาสู่ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์กรด้วยการพัฒนาสมรรถนะ  
   3.4.46 โครงการการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
   3.4.47 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดและหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด  
   3.4.48 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นต้นแบบในการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
   3.4.49 โครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ
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   3.4.50 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมศักยภาพการแข่งขัน ในประชาคม
อาเซียน  
   3.4.51 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
   3.4.52 โครงการจ้างครูต่างชาติโครงการ English for All  
   3.4.53 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ  
   3.4.54 โครงการ การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ  
   3.4.55 โครงการ พัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)  
   3.4.56 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ  
   3.4.57 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล)  
   3.4.58 โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) 
เพ่ือพัฒนาพลเมืองรุ่นใหม่ 
   3.4.59 โครงการเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
การประกันคุณภาพที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

4. นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
   4.1 เป้าหมาย 
        ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพ
   4.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อ

ประชากรกลุ่มอายุ 
- ระดับปฐมวัย
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(สามัญ - อาชีวศึกษา)

100 
100 
100 
78 

100 
100 
100 
78 

100 
100 
100 
78 

2 จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 

3,630,000 3,630,000 3,630,000 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

75 80 85 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน 

20 20 20 
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  4.3 แนวทางการพัฒนา 
       4.3.1 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
       4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
       4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  
       4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ปพ. 3 
 4.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
       4.4.1 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
       4.4.2 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่  
       4.4.3 โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
       4.4.4 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับ เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
       4.4.5 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
       4.4.6 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
       4.4.7 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
       4.4.8 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
       4.4.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
       4.4.10 โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
       4.4.11 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
5. นโยบายที่ 5 การจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.1 เป้าหมาย
สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  
5.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนัก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

75 80 85 

5.3 แนวทางการพัฒนา 
     สร้างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5.4 แผนงาน/โครงการส าคญั  
      5.4.1 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร 
      5.4.2 โครงการการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ด้วย
การด าเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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    5.4.3 โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
    5.4.4 โครงการรักษ์ป่านา่น ตามโครงการพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
    5.4.5 โครงการโรงเรียนสีเขียว

6. นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
6.1 เป้าหมาย

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
  6.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2 2 2 
2 โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมข้ึน 15 20 25 
3 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

80 90 95 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริต 

50 50 50 

5 ร้อยละของสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระ
และความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

60 80 100 

6.3 แนวทางการพัฒนา 
     6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
     6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ านาจ  
    6.3.4 พัฒนาสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้พื้นที่และสถานศึกษาเป็นฐาน 
เพ่ือให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา  
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6.4 แผนงาน/โครงการส าคญั 
      6.4.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
      6.4.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
      6.4.3 โครงการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวม  
      6.4.4 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ของ 
สพฐ. และหน่วยงานในสังกัด โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
      6.4.5 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ (e-MES)  
      6.4.6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐานให้โรงเรียนนิติบุคคล  
      6.4.7 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษา  
     6.4.8 โครงการติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร)  
     6.4.9 โครงการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพกลุ่มโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
     6.4.10 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ.3
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คณะท างาน 

ที่ปรึกษา 

1. นายมนูญ  จันทร์สุข     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2. นายวิมาน  ดีทองหลาง    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

3. นายเลอศักดิ์  รัชณาการ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

4. นายภิญโญ  พูลสวัสดิ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ผู้สนับสนุนข้อมูล 

1. ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม

2. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

3. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

คณะผู้จัดท า (รวบรวมข้อมูล เรียบเรียง และจัดท ารูปเล่ม) 

1. นางประดับ  ฤทธิไกร ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

2. นางสาวภัคนันท์   ชุ่มชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

3. นางสาวฒาลิสา  ศรีนฤพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

4. นางอารี   ชลชลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

5. นางวรรณภา  ธรรมรักษา   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

   นางวรรณภา  ธรรมรักษา    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

 

 

ผู้ออกแบบปก 



กลุม่นโยบายและแผน
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