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๑

ส่วนที่ ๑ 

บทน า 

การขับเคลื่อนการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๑  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง กันยายน 
พ.ศ. 2564 ซึ่งครอบคลุมการปิดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2563 จนถึงเดือน
สุดท้ายของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีบริบทที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1. กฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 
พ.ศ. 2560 โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็ก
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา ก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง เพ่ือ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วม ในการด าเนินการด้วย รวมทั้งรัฐต้องด าเนินการให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ ในระบบต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
จัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ ยวกับการจัดท า
แผนการ ศึกษาแห่งชาติ การด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  
ด้วย โดยการศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ ได้ตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในการ ด าเนินการให้เด็กเล็ก
ได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม วรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้
ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามความถนัดของตน 

1.2 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ก าหนดนิยามการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี เป็นการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและ การศึกษา
สงเคราะห ์

1.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดในมาตรา 9 ให้ส่วน
ราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และการก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ งบประมาณ ที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน 
เปูาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด ความส าเร็จของภารกิจ และในมาตรา 20 เพ่ือให้การ



๒ 

 

ปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ส่วนราชการก าหนดเปู าหมาย แผนการ
ท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จ ของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และ
ต้องเผยแพร่ ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกันด้วย 

1.4 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐากระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ให้มี
ภารกิจเกี่ยวกับการจัด และการส่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

      1.4.1 จัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาและ หลักสูตร 

แกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      1.4.2 ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และการด าเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การ
จัดตั้งจัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      1.4.3 พัฒนาระบบการบริหาร และส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การน า 
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมนิเทศการบริหารและการ จัดการศึกษา 

      1.4.4 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

       1.4.5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแล การจัดการ
ศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษและ ประสาน ส่งเสริม การ
จัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ สถาบันสังคมอ่ืนของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      1.4.6 ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      1.4.7 ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

๒. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ  

มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 

แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง 

แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดท าข้ึนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผน ระดับที่ 1 และ 2  
ให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตาม พันธกรณีหรืออนุสัญญา 
ระหว่างประเทศ 
 
 



๓

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมาย 

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง 
และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้ 
หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 
2580 โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 
2580 ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุข ของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา
เศรษฐกิจ และการกระจาย รายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอ
ภาคของสังคมความ หลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และ 
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศ ในช่วงเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
การมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน

มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุก ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการ พัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับ ภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้าน ความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ เพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิ
บาล ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ความม่ันคง ประกอบด้วย 5 ประเด็นดังนี้ 

1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุข ให้เกิดข้ึนกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง 

2) การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไข ปัญหาเดิม และปูองกันไม่ให้
ปัญหาใหม่เกิดขึ้น 

3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคง ของชาติ เพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง 

4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง องค์กรภาครัฐและที่
มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความม่ันคง และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน 

5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้ กลไกส าคัญ ต่าง ๆ ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใช้กฎหมายอย่าง เคร่งครัด 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้น การ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ คือ 

1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
และจุดเด่นทาง ทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้าน
อ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และ สังคม
โลกสมัยใหม่  

2) “ ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานของ ประเทศในมิติต่าง ๆ
ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ  

3) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับ รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่รองรับ อนาคต บน
พ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจาก ภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการ ลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับ
การยกระดับรายได้และ การกินดีอยู่ดี รวมถึง การเพ่ิมขึ้นของคน ชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคน ใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประกอบด้วย 5 ประเด็นดังนี้ 

1) การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณ และมูลค่า และ
ความหลากหลายของสินค้าเกษตร 

2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่ง อนาคตท่ีขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ เทคโนโลยีแห่งอนาคต 

3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมาย ปลายทางที่ส าคัญของ
การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วนของ นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 

4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ ในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ ยุคใหม่ ที่มี
ทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี ความสามารถในการแข่งขัน และมีอัตลักษณ์ชัดเจน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเปูาหมาย การพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ที่ถูกต้อง มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
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ผู้ประกอบการ เกษตรกร ยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 7 ประเด็นดังนี้ 

1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม ปลูกฝัง ค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 

2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย

3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา 

4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์  
7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ พัฒนาประเทศ

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมาย การพัฒนาที่ส าคัญที่ให้

ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดย
การสนับสนุนการรวมตัวของ ประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับ ท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อม ของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม
ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดย
รัฐให้หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ส าหรับประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็นดังนี้ 

1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  
3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ จัดการตนเอง

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเปูาหมายการ

พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน สังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายใน และภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่ เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และ การให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็น การด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่า
จะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะ
น าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ประเด็น ดังนี้ 



๖ 

 

1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมืองที่เติบโต

อย่างต่อเนื่อง 
5) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปูาหมายการ

พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน และประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่
ในการก ากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม การท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่ จะปรับตัว ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้า
มาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้ กับ มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึง
กันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามา มีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุก ภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และ
สร้างจิตส านึก ในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง สิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมี 
ความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่ การลดความ
เหลื่อมล้ําและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 8 ประเด็นดังนี้ 

1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ ให้บริการ อย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส 

2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย และ เชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ ทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ 

4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี ความสามารถสูง มุ่งมั่น 

และเป็นมืออาชีพ 
6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น  
8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค 
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แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าข้ึนเพื่อก าหนดกลไก วิธีการ และข้ันตอนการปฏิรูปประเทศ ในด้านต่าง 

ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามที่บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส อันทัดเทียมกัน 
เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วม ในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้การปฏิรูปประเทศต้อง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 13 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหาร ราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
สังคม ด้านพลังงาน ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการศึกษา และด้าน 
วัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ส าหรับแผนปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยตรงคือ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 5 เรื่องดังนี้ 

1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ใน

ศตวรรษท่ี 21 
3. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี คุณภาพ

มาตรฐาน 
4. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่

การจ้างงาน และการสร้างงาน 
5. การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุน การพัฒนา

ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนด วัตถุประสงค์ 

และเปูาหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 - 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่าง ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
และยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การ
พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่ เศรษฐกิจ 
และ ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัด
การศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มี คุณภาพ พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการ ท า งานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็น
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กรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้ ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต 
ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ และของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว โดยมี การก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการคือ 
การเข้าถึง โอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา 
(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า โดยมียุทธศาสตร์ 6 ประการ ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 
3. การพัฒนาศกัยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565) 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2552 - 2565) เป็นนโยบาย และ
แผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการด าเนินการปูองกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับ ยับยั้งภัยคุกคาม 
เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยก าหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของ รัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง 
หรือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนการบริหารราชการ แผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การก าหนด 
ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
กับความมั่นคงแห่งชาติ หรือก าหนด แผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย 
ความมั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย ความ
มั่นคงแห่งชาติ โดยแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติมีท้ังสิ้น 19 แผน 

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อ รัฐสภา 
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการ แผ่นดิน จ าแนก
เป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การ
ปกปูอง และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความ ปลอดภัยของประเทศและความ
สงบสุข ของประเทศ 3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของ ไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการ
กระจาย ความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความ เข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10)
การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการ รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูป การ
บริหารจัดการภาครัฐ 12) การ ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม และนโยบาย เร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 2) การ



๙

ปรับปรุง ระบบ สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผัน
ผวน ของ เศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพ
ของ แรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 
218) การแก้ไข ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายราชการ ประจ า 9)
การแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนา ระบบการให้บริการ
ประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การ สนับสนุนให้มีการศึกษา การรับ
ฟังความเห็น ของประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติม รัฐธรรมนูญ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป ประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผน ระดับชาติ ว่า
ด้วยความมั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบ แนวทางในการจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบสาระส าคัญ 5 เรื่อง 
ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การ
วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 
5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ บริหารจัดการศึกษา

แผนปฏิบตัิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งมีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ดังนี้ 
1. การจัดการศึกษา เพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ แข่งขันของ

ประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี 

(พ.ศ. 2553 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
ความมั่นคง และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ทุกส่วน
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ราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบ แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และแผนอ่ืน ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 โดยมีสาระส าคัญ 6 เรื่องดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ เหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเปูาหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง การ

พัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตามประกาศ ณ วันที่ 

27 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของประทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็น กรอบ
แนวทางในการด าเนินงาน ซึ่งมีสาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอม รวมภารกิจ
และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถ 
ลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ช่วย ทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็น รัฐบาลดิจิทัล 

    1.2 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการ วางแผนงาน/ 
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนา ที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการ จัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ การศึกษามากยิ่งขึ้น 

    1.3 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของ 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้ง พัฒนา
สมรรถนะและความรู้ความสามารถ ของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน รองรับความเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 

    1.4 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้โดยมุ่งให้ครอบคลุม ถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษท่ี 21 

2. จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4

2.1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

           2.1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ โดยจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท โดยใช้ หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนา ผู้เรียน ที่สอดคล้อง



๑๑

กับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
ความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเปูาหมายและแตกต่างหลากหลายตาม บริบทของพ้ืนที่ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลอง ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการ
เรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือ เปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน ของผู้เรียนและครูให้มากขึ้ น และ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และ ทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิต และสร้างอาชีพ อาทิ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ และทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

           2.1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วง วัย  เน้น
ส่งเสริมและยกระดับ ทักษะภาษาอังกฤษ (English for ALL) ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึง การศึกษาเพ่ือทักษะ
อาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง 
พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่ม ชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบและมีเหตุผล เป็นขั้นตอน และ พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรระทรวง
ศึกษาธิการ ให้มีความพร้อมในการ ปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี
ศูนย์พัฒนา สมรรถนะ บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

2.2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด ชายแดน
ภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการ ด าเนินการ เฝูาระวังภัย
ทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัย จากยาเสพ ติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อ จัดการเรียนการสอนในพื้นที่ท่ีใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน การคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ การสื่อสารและใช้
ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

2.3 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้
และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย ต่อหัวในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ระดมสรรพก าลังเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อม ล้ําทางการศึกษาให้สอดคล้อง
พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

2.4 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย เสริมสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้ 

2.5 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความ ทับซ้อน เพ่ิม
ประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้าน ประชาสัมพันธ์ ด้าน
ต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น ปรับปรุงกฎหมายและ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัด
ในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและ ประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
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สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
การศึกษา (Big Data) พัฒนาระบบการ บริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้
สอดคล้อง กับการปฏิรูปองค์การ สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพได้อย่างอิสระ และมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งจัดตั้ง
หน่วยงานวางแผน ทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนา คุณภาพชีวิตบุคลากรของ
กระทรวง ศึกษาธิการ ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 (เพิ่มเติม) 
(ตาม ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 

ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผล ตามนโยบาย 
“การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco - System: TEPS) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand” โดย “ปลดล็อก” กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด ความร่วมมือกัน 
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษาได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ “ปรับเปลี่ยน” หลักสูตรการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนา ศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพ่ือส่งต่อ
ความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ “เปิดกว้าง” เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มี
คุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนา การศึกษาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็น เลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่
นักเรียนยกก าลัง สองที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือท า ครูยกก าลังสอง ที่เน้นเพ่ิมคนเก่งมาเป็นครู พัฒนา
ครู ในระบบ ห้องเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามท่ีโรงเรียน หลักสูตรยกก าลังสองที่เน้น ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสองท่ีเน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่านช่องทาง ที่หลากหลาย ได้แก่ On-Site 
เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม ด้านการศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศ (Digital 
Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน On-Air เรียน
ผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน 
และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อโรงเรียนยกก าลัง
สองท่ีมุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือความเป็นเลิศ
ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและ วิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศและความ
เชี่ยวชาญ ที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิม ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 (เพิ่มเติม) 

พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็นเพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) 
และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) รวมทั้งจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ ww.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหาร ทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ 
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ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร ทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนา
รายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) และจัดท า “คู่มือ
มาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียน ต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น” 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 - 2565 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึด
หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในอนาคต และมุ่งสู่ 
Thailand 4.0 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 และมี วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาประสงค์ และนโยบาย ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน – พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีด ความสามารถในการ
แข่งขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน ศตวรรษที่ 21

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ําให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง การศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

นโยบาย 

1. ด้านความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษา และ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี คุณภาพ ตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตรง



๑๔

ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี ความสามารถพิเศษสู่ความเป็น
เลิศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปูองกัน ไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน อย่างเท่า
เทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น ของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง ต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ แข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น ในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล ทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ เรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ ความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ ขับเคลื่อน บน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท ของพ้ืนที่ 

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบาย โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ สถานศึกษา ที่ตั้ง
ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



๑๕

กลยุทธ์หน่วยงาน 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมลํา ้

ทางการศกึษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา



๑๖

ส่วนที่ ๒ 
โครงการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๔ 

โครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๔  ได้ค านึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 
2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตามประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562) จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 (เพ่ิมเติม) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 – 2565 

        ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ จะต้อง
รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ และน าเข้าข้อมูลโครงการหรือการ
ด าเนินงาน เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามระยะเวลาและรายการที่ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด ตามโครงการแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ และโครงการอ่ืนตามที่สพฐก าหนด 



๑๗

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

อื่น 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

กลุ่มอ านวยการ 
1. โครงการสร้างความเขม้แข็งคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
3. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต ยกย่องเชิดชูเกียรติ เสรมิสร้าง

ขวัญก าลังให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มนโยบายและแผน
1. โครงการจัดท าแผนปฎิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 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

การเงินพัสดุ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการให้ข้าราชการครูและ
    บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
    ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 
2. โครงการการบริหารงานบุคคลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและ
     ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
3. โครงการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

    704,300 
      70,430 

 75,000 

120,000 

8,000 
10,000 
42,000 

97,400 

45,400      

63,000  

85,800 

67,250 

     12,000  

44,940 



๑๘

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

อื่น 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
1.โครงการนิเทศรูปแบบ PAOR เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ สพป.ชพ.1 
2. โครงการส่งเสรมิพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา
3. โครงการตดิตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ

สถานศึกษา สังกัด สพป.ชพ.1
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
   น้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง 
 ยั่งยืน 

2. โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นท่ีฯ (ต้านภัยยาเสพติด)
4. โครงการสร้างความเขม้แข็งกิจกรรมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
5. โครงการสร้างเสริมโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียม

การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
6. โครงการส่งเสรมิและพัฒนากิจการลูกเสือเช่ือมโยงสู่อาชีพและ

การมีงานท า
7. โครงการส่งเสรมิการเฝ้าระวังปอ้งกันและแก้ไขปัญหาตามระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ประจ าปี 2564
8. โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2563 ระยะ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้บรหิารสถานศึกษาปี 2564
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บรหิารการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ปีงบประมาณ 2564
3. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่งครูผู้ช่วย ประจ าปีงบประมาณ 2564
กลุ่มกฎหมายและคด ี
1. โครงการเสริมสรา้งวินัย คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและ
   บุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
1. โครงการส่งเสรมิประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการ
    ตรวจสอบภายใน 

500,000 

150,000 
  50,000 

89,700 

44,400 
567,000 
150,000 
36,000 

71,800 

84,000 

1,089,000 
33,300 

63,150 

95,000 

35,000 

  385,400 

     11,000 

480,000 



๑๙

ส่วนที่ ๓ 
ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 

การรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ในครั้งนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต ๑ ของกลุ่ม/หน่วยที่มีแผนการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) และ
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2564) โดยใช้ข้อมูลโครงการจากการน าเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตาม
และ ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นฐาน และการขับเคลื่อนโครงการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของ
คณะกรรมการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามค าสั่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ที่ ๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔  

ผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประมศึกษาชุมพร เขต ๑  จ าแนกรายกลุ่ม/หน่วย รวม ๑๐ กลุ่ม/หน่วย มีดังนี้ 

๑. กลุ่มอ านวยการ     
   ๒.  กลุ่มนโยบายและแผน 
 ๓.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๔.  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
   ๕.  กลุ่มบริหารงานบุคคล       
   ๖.  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
   ๗.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
   ๘.  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
   ๙.  กลุ่มกฎหมายและคดี 

๑๐. หน่วยตรวจสอบภายใน 
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๑. แสดงผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) และไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ของกลุ่มอ านวยการ 

ที ่ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ 

(ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 

(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ โครงการสร้างความเข้มแข็งคุณธรรม 
จริยธรรม ในองค์กร 

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม ไม่มีการด าเนินกิจกรรม

๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 

1. ประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้อ านวยการ
กลุม่ จ านวน 1 ครั้ง
2. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/
ผู้อ านวยการกลุม่/ประธานเครือข่าย
สถานศึกษา จ านวน 2 ครั้ง
3. ประชุมรับฟังนโยบาย "พุธเช้าข่าว สพฐ."
จ านวน 12 ครั้ง

1.การประชุมผู้บริหารการศึกษา
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และประธาน
เครือข่ายสถานศึกษา จ านวน 2 ครั้ง
2.การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 ทุกโรง จ านวน 2 ครั้ง
ในเดือนมกราคม และเดือนมีนาคม
3.การประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราว จ านวน 2 ครั้ง
4.การประชุมผู้บริหารการศึกษา
ผู้อ านวยการกลุ่ม จ านวน 16 ครั้ง

๓ โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต ยกย่องเชิด
ชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม ไม่มีการด าเนินกิจกรรม

๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม 

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม ไม่มีการด าเนินกิจกรรม
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   ๒. แสดงผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) และไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ของกลุ่มนโยบายและแผน 

ที ่ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ 

(ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 

(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประชุมบุคลากรสพป.ชุมพร เขต ๑  
จ านวน 65 คน เพ่ือยกร่างการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  

สพป.ชพ.1 มีแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ส าหรับใช้ในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของ 
สพป.ชพ.1 และเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จั ด ก า รที่ ส อดค ล้ อ ง กั บน โ ยบ า ยขอ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรงตามสภาพปัญหา
ความต้องการ ศักยภาพของหน่วยงานและ
สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

๒ โครงการการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม ไม่มีการด าเนินกิจกรรม 
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ที ่ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ 

(ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 

(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๓ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดตั้ง 
จัดสรร และติดตามการบริหารจัดการ
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

1. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมข้ึน 40% ของงบประมาณท่ีเสนอขอ
2. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายการงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จ านวน 74 โรง
3. มีแนวทาง หลักเกณฑ์ และคู่มือ ในการ
จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน ให้โรงเรียนใน
สังกัดใช้ จ านวน 117 โรง
1. พิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างให้ ร.ร.ในสังกัด เป็นเงินทั้งสิ้น
22,597,000 บาท
2. จัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ.
2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล) เป็นเงิน
17,132,200 บาท
3. จัดตั้งงบประมาณ ให้ โรงเรียนคุณภาพ
ชุมชน 6 โรง เป็นเงิน 548,505,218.-
บาท และ โรงเรียนที่มีความสามารถด ารง
อยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand alone )
จ านวน 15 โรง เป็นเงิน 8,975,400บาท

เนื่องจากสถานการณ์ โควิด รอบท่ี 2 ท าให้
ไม่สามารถออกติดตามงบประมาณรายการ
งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการ
ปรับปรุงซ่อมแซม และ รายการก่อสร้าง
อาคารเรียน อาคารประกอบ) ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
จึงเปลี่ยนวิธีการติดตามงบประมาณ โดยใช้
รูปแบบการติดตามงบประมาณ แบบฟอร์ม
จาก Google form ให้ร.ร.ที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณตอบแบบสอบถาม ส่ง
ไฟล์ปร.4 , 5 ,6 และไฟล์รูปภาพประกอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ 

(ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 

(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๔ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

(โครงการที่สพฐ.ก าหนด) 

- โรงเรียนจ านวน 107 โรง และนักเรียน
จ านวน 25,015 คน ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
ได้รับการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
1. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
(30%) เป็นเงิน 10,607,035.-บาท  

2. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
(70%) เป็นเงิน 46,671,230.-บาท 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 ได้จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม 
ตามสิทธิที่กฎหมายก าหนด 
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๓.แสดงผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) และไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที ่ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ 

(ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 

(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา(Big 
Data) 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด้วย
ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
ระบบสารสนเทศสทางการศึกษ (EMIS)
ระบบครุภัณฑ์ (Mobec) ระบบสิ่งก่อสร้าง
(Bobec) ส่งผลให้มีระบบบริหารจัด
การศึกษา ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง
ค ร บ ถ้ ว น  ส ม บู ร ณ์  มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพ
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการดูแล
บ ารุงรักษาระบบเครือข่าย พัฒนาเว็บไซต์
แ ล ะ โ ป รแ กร มที่ ส า นั ก ง า น เ ขต พ้ืน ที่
การศึกษาพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย
1) เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
www.cpn1.go.th
2) เฟสบุ๊คส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
facebook.com/cpn1.go.th/ ระบบ

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม 

http://www.cpn1.go.th/
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ที ่ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ 

(ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 

(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  สนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (amss++) ใช้ส าหรับการ
รับ-ส่งหนังสือราชการระหว่าง สพฐ. กับ 
สพป.ชุมพร เขต 1 และ สพป.ชุมพร เขต 1 
กับสถานศึกษาในสังกัด และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งคลอบคลุมทั้งในส่วนของงาน
ข้อมูลสารสนเทศ งานบริหารงบประมาณ 
งานสนับสนุนด้านวิชาการ และงานบริหาร
ทั่วไป http://amss.cpn1.go.th  
3) ระบบบัญชีจ่ายเงินรายเดือน (salary) 
http://salary.cpn1.go.th  
4) ระบบการลาและขออนุญาตไปราชการ 
http://app.cpn1.go.th:8003 

   

๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่ม 
ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) 
โปรแกรม Google Meet เมื่อวันที่ 25 
มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 
1 สพป.ชพ.1 เพ่ือแจ้งข้อราชการและ
แนวนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

  

http://amss.cpn1.go.th/
http://salary.cpn1.go.th/
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ที ่ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ 

(ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 

(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๓ โครงการเช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
สพป.ชุมพร เขต ๑ 

(โครงการไม่มีงบประมาณ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1  เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง (Broadband internet) 
ความเร็ว 200 Mbps/100 Mbps (FTTX)  
อุปกรณ์ท าหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Router) ยี่ห้อ Mikro Tik 
CCR1036  หมายเลขประจ าเครื่อง จ านวน 
8 IP  ส าหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 2 IP  
หน่วยงานสามารถใช้งานได้  6 IP   
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๔.แสดงผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) และไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ที ่ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ 

(ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 

(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ โครงการเพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายด้านการเงิน
และพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม ไม่มีการด าเนินกิจกรรม   
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๕.แสดงผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) และไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ที ่ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ 

(ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 

(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐ 

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม ไม่มีการด าเนินกิจกรรม 

๒ โครงการการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

1. จากการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว
ที่จ้างจากเงินงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์
จ านวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2563 ปรากฎว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือก และอยู่ระหว่างการด าเนินการ
คัดเลือก
2. มีการประชุมคณะกรรมการ จ านวน 4
ครั้ง ดังนี้

2.1 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
อัตราก าลังในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และประชุมคณะกรรมการเกลี่ย
อัตราก าลังพนักงานราชการ และ ลูกจ้าง 

1.จากการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ที่
จ้างจากเงินงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์
จ านวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 19 มกราคม
2564 มีผู้ผ่านการคัดเลือก จ านวน 2 ราย
2. มีการประชุมคณะกรรมการ จ านวน 3
ครั้ง ดังนี้

2.1ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินใน
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 
2564 และวันที่ 15 มีนาคม 2564  

2.2ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ  
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ที ่ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ 

(ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 

(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  ชั่วคราว เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
จ านวน 2 ครั้ง  

2.2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ บุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค.(2) เมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม 2563  

2.3 ประชุมเลื่อนขั้นลูกจ้างประจ า เมื่อวันที่ 
28 ตุลาคม 2563 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38ค.(2) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2564 

  

๓ โครงการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม ไม่มีการด าเนินกิจกรรม   

๔ โครงการสนับสนุนบุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาด้านงานธุรการและอาคาร
สถานที่ 

(โครงการที่สพฐ.ก าหนด) 

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม 1. ใช้งบประมาณในการจ้างธุรการโรงเรียน
ให้โรงเรียนในสังกัดตามหลักเกณฑ์ สพฐ. 
จ านวน 106 อัตรา  

2. ใช้งบประมาณในการจ้างนักการภารโรง
ให้โรงเรียนในสังกัดตามหลักเกณฑ์ สพฐ. 
จ านวน 41 อัตรา  

3. ใช้งบประมาณในการจ้างผู้ปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ขาดแคลน 
ตามหลักเกณฑ์ สพฐ. จ านวน 4 อัตรา 
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๖.แสดงผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) และไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ของกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที ่ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ 

(ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 

(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ โครงการนิเทศรูปแบบ PAOR เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ สพป.
ชุมพร เขต ๑ 

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม 1. ครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. สถานศึกษาสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  
3. สถานศึกษามีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
สามารถเผยแพร่เชิงประจักษ์ได้  
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สามารถพัฒนา
ระบบนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

๒ โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้
ด าเนินการสื่อสารสร้างความเข้าใน กระตุ้น
และส่งเสริมบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และศึกษานิเทศก์ ให้มีความรู้
เรื่องการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ผ่านการประชุมชี้แจงผู้บริหาร 

กิจกรรมและการ
ประชุม ฯ ที่ไม่
สามารถ
ด าเนินการได้ 
ตามแผน เนื่องจาก 
สถานการณ์ 
Covid 2019 

ใช้การบูรณาการ
นิเทศ และใช้
เทคโนโลยีเข้ามา
เป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารการ
ด าเนินงานใน
กิจกรรมต่างๆ 
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ที ่ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ 

(ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 

(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ประจ าเดือน และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทางระะบบ AMSS++ และ
ทางกลุ่มไลน์งานประกัน CPN1  

2) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
(Self – Assessment Report) อยู่ระหว่าง
การด าเนินงาน

3) สถานศึกษาได้รับการนิเทศก ากับติดตาม
และประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ครบทุกโรงเรียน 107 โรง คิด
เป็นร้อยละ 100

๓ โครงการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัด สพป.ชุมพร เขต ๑ 

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม ไม่มีการด าเนินกิจกรรม 



32 

๗.แสดงผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) และไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ที ่ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ 

(ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 

(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมและน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมและน้อมน าศาสตร์พระราชา
มาใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
ใ ห้ แ ก่ ค รู ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ โ ค ร ง ก า ร
สิ่งแวดล้อมโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 
2564 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ 
ห้องประชุมขุนกระทิง สพป.ชุมพร เขต 1 
โดยมีครูในสังกัด สพป.ชพ.1 โรงเรียน
ละ 1 คน เข้าประชุม จ านวน 105 โรง 

๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม ไม่มีการด าเนินกิจกรรม 

๓ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพ้ืนที่ฯ(ต้านยาเสพติด) ไม่มีการด าเนินกิจกรรม ไม่มีการด าเนินกิจกรรม 

๔ โครงการสร้างความเข้มแข็งกิจกรรมสภานักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

1. ประธานสภานักเรียน โรงเรียนใน
สังกัดทุกโรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม
จ านวน 107 คน
2. ครูที่ปรึกษาหรือผู้รับผิดชอบสภา
นักเรียน

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม 
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ที ่ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ 

(ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 

(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ๆ ละ 
1 คน รวมจ านวน 107 คน รวม
จ านวนทั้งสิ้น 214 คน เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
สร้างความเข้มแข็งกิจกรรมสภา
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 
2563 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 
3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

   

๕ โครงการสร้างเสริมโอกาสความเสมอภาค  
และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม ด าเนินการรับนักเรียนและการเปิดรั้ว
โรงเรียน โดยจัดท าแผนการรับ
นักเรียนและประชาสัมพันธ์การรับ
นักเรียน ดังนี้  
1. จัดประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
2. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และที่
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  
3. จัดท าข้อมูลประชากรวัยเรียน โดย
คัดลอก ทร.14 ณ ส านักงานท้องถิ่น
แต่ละท้องที่ในเขตบริการ  
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ที ่ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ 

(ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 

(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

   4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษ/
โรงเรียน มีฐานข้อมูลประชากรวัย
เรียนในระดับก่อนประถม และ
ประชากรเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
เพ่ือติดตาม รับนักเรียน เข้าเรียน 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษ/
โรงเรียนมีแผนการรับนักเรียน 

  

๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือเชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานท า 

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม ไม่มีการด าเนินกิจกรรม   

๗ โครงการส่งเสริมการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหา
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ าปี ๒๕๖๔ 

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม ไม่มีการด าเนินกิจกรรม   

๘ โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปี ๒๕๖๓ ระยะ ๓ 

(โครงการที่สพฐ.ก าหนด) 

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม 1. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
ประเมินคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 
3 ซึ่งมีนักเรียนและสถานศึกษาจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระดับ
กลุ่มจังหวัดที่ 3 (5 จังหวัด) เข้ารับการ
คัดเลือก รวม 38 คน/โรงเรียน  
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ที ่ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ 

(ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 

(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

   (นักเรียน 25 คน สถานศึกษา 13 โรง)  
2. คณะกรรมการประเมินคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับกลุม่จังหวัดที่ 3 ลงพื้นที่
ประเมินคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษา ณ สถานศึกษาใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระดับ
กลุม่จังหวัดที่ 3 (5 จังหวัด) รวม
จ านวน 38 คน/โรงเรียน (นักเรียน 
25 คน สถานศึกษา 13 โรง)  
3. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการ ระดับกลุม่จังหวัดที่ 3 
เพ่ือกลั่นกรองผลการประเมินคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 ซึ่งมีนักเรียน
และสถานศึกษาจากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ 
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ที ่ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ 

(ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 

(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

   มัธยมศึกษา ระดับกลุม่จังหวัดที่ 3 (5 
จังหวัด) เข้ารับการคัดเลือก รวม 38 
คน/โรงเรียน (นักเรียน 25 คน 
สถานศึกษา 13 โรง) เพื่อสรุปผลการ
คัดเลือกแจ้งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
4. น าส่งผลการคัดเลือกไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือด าเนินการสรุปผลแจ้ง
กระทรวงศึกษาธิการประกาศผลการ
คัดเลือกฯ ต่อไป 

  

๙ โครงการส่งเสริม สนับสนุนน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

(โครงการที่บูรณาการกับโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อมน าศาสตร์
พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน) 

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม ด าเนินการโครงการโดยบูรณาการ
ร่วมกับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“โครงการส่งเสริม สนันสนุนการสร้าง
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อมน า
ศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”เมื่อ
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง
ประชุมขุนกระทิง สพป.ชุมพร เขต ๑ 
ให้แก่โรงเรียนจ านวน ๑๐๗ โรง 
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ที ่ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ 

(ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 

(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑๐ โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ 

(โครงการที่ไม่มีงบประมาณ) 

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้มีการ
ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อการคัดเลือก
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 
2563 พัฒนากิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา ให้นักเรียนเป็นคนดี คน
เก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 
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๘.แสดงผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) และไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ 

(ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 

(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาปี 
๒๕๖๔ 

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม ไม่มีการด าเนินกิจกรรม 

๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม ประชุมและ Coaching ผู้บรหิาร
สถานศึกษาใหม่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มี
ความรู้ความเข้าใจมีทักษะ มีทัศนคติ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และน าความรู้ที่
ได้รับจากการไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ไปจัดกระบวนการการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ไปสู่ความเป็นเลิศ และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 

๓ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู
ผู้ช่วย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม ไม่มีการด าเนินกิจกรรม 
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๙.แสดงผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) และไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ของกลุ่มกฎหมายและคดี 

ที ่ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ 

(ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 

(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ 

ไม่มีการด าเนินกิจกรรม ไม่มีการด าเนินกิจกรรม 
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๑๐.แสดงผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) และไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

ที ่ ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ 

(ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ ๒ 

(มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบ
ภายใน 

ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้ค าปรึกษา 
และแนะน า การปฏิบัติงานด้านการบริหาร
งบประมาณ การเงิน บัญชี และการบริหาร
สินทรัพย์ ของสถานศึกษาในสังกัดเสร็จ
เรียบร้อย จ านวน 10 แห่ง 

1. ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้ค าปรึกษา
และแนะน า การปฏิบัติงานด้านการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การบัญชี และการ
บริหารสินทรัพย์ ของสถานศึกษาในสังกัด
เสร็จเรียบร้อยจ านวน 17 โรง ยังไม่ได้
ด าเนินการอีกจ านวน 3 โรง เนื่องจากผู้
ตรวจสอบภายในมีภาระกิจอ่ืนแทรกเข้ามา
จ านวนมาก จึงไม่สามารถด าเนินการออก
ตรวจสอบ ติดตามฯ ได้ตามเป้าหมายของ
ไตรมาสที่ 2

2. ตรวจสอบพิเศษสถานศึกษาตามที่ได้รับ
มอบหมายจ านวน 1 แห่ง เสร็จเรียบร้อย

๑.เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชี 
และพัสดุของ
สถานศึกษามีการ
โยกย้าย 
เปลี่ยนแปลงบ่อย 
ไม่มีการสอนงาน
ก่อนการโยกย้าย 
เปลี่ยนแปลงงาน
ท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่
ต่อเนื่อง 

๒.ผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีจ านวน ๑ คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเนื่องจากมีภาระงานอ่ืนเข้ามาแทรกจ านวนมาก เช่น การ
ประชุมของกลุ่มงานอ่ืนภายในส านักงานบ่อย มีค าสั่งให้ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มกฎหมายและคดี ท าให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ส าหรับลูกจ้างประจ า จ านวน ๑ คน เพิ่งเข้ามารับงานใหม่ และเป็นผู้ที่ไม่เคยได้ปฏิบัติงานด้านการงเน การบัญชี พัสดุและงานด้านการตรวจสอบ
ภายในมาก่อน ท าให้ต้องใช้เวลาในการสอนงานนาน 
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ส่วนที่๔ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมะศึกษาชุมพร เขต ๑ 
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน เบิกแล้ว คงเหลือ 
๑.กลุ่มอ านวยการ ๑. โครงการสร้างความเข้มแข็งคุณธรรม จริยธรรม ใน

องค์กร 
๗๐๔,๓๐๐ ๗๐๔,๓๐๐ 

๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ๗๐,๔๓๐ ๒๑,๗๗๐ ๔๘,๖๖๐ 
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
เสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ 

๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ๑๒๐,๐๐๐ ๕๕,๕๘๒.๙๖ ๖๔,๔๑๗.๐๔ 
๙๖๙,๗๓๐ ๗๗,๓๕๒.๙๖ ๘๙๒,๓๗๗.๐๔ 

๒.กลุ่มนโยบายและแผน ๑. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๘,๐๐๐ ๑,๒๒๕ ๖,๗๗๕ 

๒. โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ๑๐,๐๐๐ ๓,๓๘๕ ๖,๖๑๕ 
๓. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดตั้ง จัดสรร และ
ติดตามการบริหารจัดการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔๒,๐๐๐ ๓,๒๑๕ ๓๘,๗๘๕ 

๖๐,๐๐๐ ๗,๘๒๕ ๕๒,๑๗๕ 
๓.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบข้อมูลสารสนเทศ
การศึกษา (Big Data) 

๕๒,๐๐๐ ๒๓,๑๓๕ ๒๘,๘๖๕ 
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กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน เบิกแล้ว คงเหลือ 
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล 

๔๕,๔๐๐ ๒,๘๘๐ ๔๒,๕๒๐ 

๙๗,๔๐๐ ๒๖,๐๑๕ ๗๑,๓๘๕ 
๔.กลุ่มบริหารงานการเงินและ 
สินทรัพย์ 

๑. โครงการเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายด้านการเงินและพัสดุ 

๖๓,๐๐๐ - ๖๓,๐๐๐ 

๖๓,๐๐๐ - ๖๓,๐๐๐ 
๕.กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑.โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะ 

๘๕,๘๐๐ ๘๕,๘๐๐ 

๒.โครงการบริหารงานบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

๖๗,๒๕๐ ๘,๓๘๕ ๕๘,๘๖๕ 

๓.โครงการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 

๑๖๕,๐๕๐ ๘,๓๘๕ ๑๕๖,๖๖๕ 
๖.กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

๑.โครงการนิเทศรูปแบบ PAOR เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ  
สพป.ชุมพร เขต ๑ 

๕๐๐,๐๐๐ ๓๐,๘๓๓ ๔๖๙,๑๖๗ 

๒.โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

๓.โครงการนิเทศติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัด สพป.ชุมพร เขต ๑ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๗๐๐,๐๐๐ ๓๐,๘๓๓ ๖๖๙,๑๖๗ 
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กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน เบิกแล้ว คงเหลือ 
๗.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ๑. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์

สิ่งแวดล้อมและน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

๘๙,๗๐๐ ๒๕,๒๐๐ ๖๔,๕๐๐ 

๒. โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  

๔๔,๔๐๐ ๔๔,๔๐๐ 

๓.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพ้ืนที่ฯ(ต้านยาเสพติด) ๕๖๗,๐๐๐ ๕๖๗,๐๐๐ 
๔.โครงการสร้างความเข้มแข็งกิจกรรมสภานักเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๑,๗๔๐ ๘,๒๖๐ 

๕.โครงการสร้างเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่า
เทียมการเข้าถึงบริหารทางการศึกษา 

๓๖,๐๐๐ ๙,๘๙๒ ๒๖,๑๐๘ 

๖.โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือเชื่อมโยงสู่
อาชีพและการมีงานท า 

๗๑,๘๐๐ ๑,๒๐๐ ๗๐,๖๐๐ 

๗.โครงการส่งเสริมการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ าปี ๒๕๖๔ 

๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ 

๑,๐๔๒,๙๐๐ ๑๗๘,๐๓๒ ๘๖๔,๘๖๘ 
๘.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๑.โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษาปี ๒๕๖๔ 

๑,๐๘๙,๐๐๐ ๑,๐๘๙,๐๐๐ 

๒.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๓๓,๓๐๐ ๑๓,๑๙๕ ๒๐,๑๐๕ 

๓.โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๖๓,๑๕๐ ๖๓,๑๕๐ 

๑,๑๘๕,๔๕๐ ๑๓,๑๙๕ ๑,๑๗๒,๒๕๕ 
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กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน เบิกแล้ว คงเหลือ 
๙.กลุ่มกฎหมายและคดี ๑.โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ 

๙๕,๐๐๐ - ๙๕,๐๐๐ 
๑๐.หน่วยตรวจสอบภายใน ๑.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ด้วยการตรวจสอบภายใน 
๓๕,๐๐๐ ๓,๒๔๐ ๓๑,๗๖๐ 

๓๕,๐๐๐ ๓,๒๔๐ ๓๑,๗๖๐ 

      จะเห็นได้ว่าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ จ านวน ๒๘ โครงการตามเป็นกลุ่ม/หน่วย 
มีการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกแล้ว) ในไตรมาสที่ ๒ คิดเป็นร้อยละของจ านวนเงินที่ได้รับงบประมาณดังนี้ 

๑. กลุ่มอ านวยการ    การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกแล้ว) คิดเป็นร้อยละ  ๗.๙๗ 
   ๒.  กลุ่มนโยบายและแผน การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกแล้ว) คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๔  
 ๓.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกแล้ว) คิดเป็นร้อยละ  ๒๖.๗๐ 
  ๔.  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกแล้ว) คิดเป็นร้อยละ  ๐ 
   ๕.  กลุ่มบริหารงานบุคคล      การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกแล้ว) คิดเป็นร้อยละ  ๕.๐๘ 
   ๖.  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกแล้ว) คิดเป็นร้อยละ  ๔.๔๐ 
   ๗.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกแล้ว) คิดเป็นร้อยละ  ๑๗.๐๗ 
   ๘.  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกแล้ว) คิดเป็นร้อยละ  ๑.๑๑ 
   ๙.  กลุ่มกฎหมายและคดี การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกแล้ว) คิดเป็นร้อยละ  ๐ 

๑๐. หน่วยตรวจสอบภายใน   การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกแล้ว) คิดเป็นร้อยละ   ๙.๒๕ 
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ภาคผนวก 
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