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คํานํา 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี  29  กันยายน  2563  ท่ีเห็นชอบใหหนวยงานของรัฐ จัดทํา

แผนปฏิบัติราชการรายป ตามกระบวนการท่ีกําหนดไว  ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562  เพ่ือใหหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดใชเปนกรอบทิศทางในการ

ดําเนินงานของหนวยงาน  เชื่อมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2560 – 2579)   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  นโยบายการจัด

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ Quick Win   นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เพ่ือนําไปสูเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                

ใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางยั่งยืน  

   การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะบรรลุผลตามเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีกําหนดไว 
ตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ  รวมขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดไว  รวมท้ังเปนกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุดตอการพัฒนาการศึกษา  โดยมุงสูเปาหมายสุดทาย คือ การพัฒนาใหนักเรียนไดรับโอกาสทาง
การศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพตามศักยภาพอยางเทาเทียม 

  สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

     กุมภาพันธ   2565 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1 

สวนท่ี 1 

บทนํา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   ตั้งอยูเลขท่ี 60/1   หมูท่ี 5          
ตําบล ขุนกระทิง   อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร   โทรศัพท 0-7757-6458    โทรสาร 0-7757-6253           
มีอาณาเขตและเขตบริการในความรับผิดชอบจัดการศึกษา 3 อําเภอ  ประกอบดวยอําเภอเมืองชุมพร 
อําเภอทาแซะ  และอําเภอปะทิว  
 แผนท่ีแสดงเขตบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

1. สภาพการจดัการศึกษา



~ 2 ~ 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1 

             สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ีดําเนินการตาม มาตรา37 แหง      

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้

1. จัดทํานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน 

2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ  และกํากับตรวจสอบ  ติดตามการ                
ใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

3. ประสานงาน  สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
4. กํากับ ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษารวมท้ัง

หนวยงานท่ีจัดการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
5. ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ  รวมท้ังทรัพยากรบุคคลเพ่ือสงเสริม  สนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
8. ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  รวมท้ังบุคคล  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

9. ดําเนินการและประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการวิจัย  และการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

10. ประสานสงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน  ดานการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกร หรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของหนวยงานใด

โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   นอกจากมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไป          

ตามมาตรา 37  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 แลว  ยังมีอํานาจ       
หนาท่ีในการบริหารจัดการศึกษา  และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง   
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  รวมกับสถานศึกษารับผิดชอบ   ในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในของ
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  รวมถึงปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดโดยดําเนินการจัด        

2. บทบาทและอํานาจหนาท่ีหนาท่ี
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1 

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเปนศูนยประสานงานการจัดการศึกษา  ศูนยเครือขาย  10  เครือขาย สถานศึกษา 
จํานวน 107  โรงเรียน  ดังตอไปนี้ 

(1) เครือขายสถานศึกษาเมือง 1   จํานวน  9  โรงเรียน ประกอบดวย

1) อนุบาลชุมพร 2) เมืองชุมพรบานเขาถลม
3) วัดดอนเมือง 4) ไทยรัฐวิทยา 66 (บานนาเนียน)
5) บานทาไมลาย 6) บานนาแซะ
7) วัดนอมถวาย 8) บานทามะปริง

9) บานเขาวง

(2) เครือขายสถานศึกษาเมือง 2    จํานวน  8  โรงเรียน ประกอบดวย
1) บานคอเตี้ย  2) บานดอนไทรงาม

3) วัดดอนรวบ 4) วัดคูขุด

5) วัดนาทุง  6) บานในหวย

7) วัดหาดทรายแกว 8) อนุบาลเมืองชุมพร (วัดสุบรรณนิมิตร)

(3) เครือขายสถานศึกษาเมือง 3   จํานวน 7  โรงเรียน ประกอบดวย
1) ชุมชนบานนาชะอัง 2) วัดหูรอ
3) บานสามเสียม 4) บานศาลาลอย
5) วัดบางลึก 6) บานหนองเนียน
7) ชุมชนวัดหาดพันไกร

(4) เครือขายสถานศึกษาเมือง 4   จํานวน 11 โรงเรียน ประกอบดวย
1) วัดพิชัยยาราม 2) บานหัวถนน
3) บานหาดภราดรภาพ 4) วัดหัวกรูด
5) บานคอสน 6) บานบางคอย
7) บานบางหลง  8) วัดดอนทรายแกว
9) บานทุงมะขาม 10) บานหาดทรายรี

11) บานปากน้ํา (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห)
(5) เครือขายสถานศึกษาเมือง 5  จํานวน 11 โรงเรียน ประกอบดวย

1) วัดขุนกระทิง 2) บานเขาบอ
3) บานชองไทรราษฎรพัฒนา 4) บานทุงหงษ
5) วัดดอนมะมวง 6) วัดทุงคา
7) บานเขาชันโตะ 8) บานเขายาวราษฎรพัฒนา
9) บานคลองสูบ 10) วัดเชิงกระ

11) ชุมชนบานถํ้าสิงห
(6) เครือขายสถานศึกษาทาแซะ 1  จํานวน  18  โรงเรียน ประกอบดวย

1) บานคันธทรัพย 2) บานเนินทอง
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3) บานพรตุะเคียน 4) บานสวนทรัพย
5) บานเหมืองทอง 6) บานใหมสมบูรณ  
7) บานกลาง 8) บานตาหงษ          
9) บานธรรมเจริญ 10) บานบึงลัด
11) บานยายไท 12) ประชานิคม 4
13) บานงาชาง 14) บานทรายขาว
15) บานรานตัดผม 16) ประชาพฒันา
17) ชุมชนบานคุริง (มิตรภาพท่ี 25)   18) บานแกงเพกา

(7) เครือขายสถานศึกษาทาแซะ 2 จํานวน  7  โรงเรียน  ประกอบดวย
1) ชุมชนประชานิคม 2) ไทยรัฐวิทยา ๗๗ ( บานเนินสันติ )
3) อนุบาลทาแซะ 4) บานทาลานทอง
5) ประชานิคม 2 6) บานใหมพัฒนา
7) บานละมุ        

(8) เครือขายสถานศึกษาทาแซะ 3  จํานวน  12  โรงเรียน  ประกอบดวย
1) บานบางไมแกวประชาสามคัคี 2) บานดอนเคี่ยม
3) บานรับรอ 4) บานหาดใน
5) บานเขาพาง 6) บานหนองเรอื

7) บานหัววาว 8) บานหาดสมแปน
9) บานหาดหงส 10) บานจันทึง

11) บานนํ้าเย็น 12) บานหินแกว
(9) เครือขายสถานศึกษาปะทิว 1 จํานวน 13 โรงเรียน ประกอบดวย

1) อนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎรบํารุง) 2) บานคอกมา
3) บานดอนตะเคียน 4) ชุมชนบานทะเลทรัพย  
5) ไทยรัฐวิทยา  ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 6) บานสะพลี(บางกอกโพสตศึกษา)
7) อนุบาลบานเนินสําลี 8) บานชุมโค

 9) บานดอนทราย 10) บานบออิฐ
11) บานบางจาก 12) บานวังชาง
13) บานหินกบ

(10) เครือขายสถานศึกษาปะทิว 2  จํานวน  11  โรงเรียน ประกอบดวย
1) ชุมชนมาบอํามฤต 2) บานทุงเรี้ย
3) บานหวยรากไม    4) วัดดอนยาง
5) บานถ้ําธง 6) บานนํ้าพุ     
7) วัดบางแหวน 8) ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บานพละ)
9) บานไชยราช 10) บานทรายแกว

11) บานปากคลอง
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  สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 

  

กลุมนโยบายและแผน กลุมบรหิารงานบุคคล

กลุมนเิทศ  ตดิตาม  

และประเมนิผลการจัดการ

การศกึษา

กลุมบรหิารงาน

การเงนิและสนิทรัพย 

กลุมสงเสรมิการจัดการศกึษา               

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

คณะกรรมการ 

        (ก.ต.ป.น.) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

หนวยตรวจสอบภายใน 

กลุมกฎหมายและคด ี

โครงสรางการบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

กลุมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศกึษา

กลุมสงเสรมิการศกึษา

ทางไกล เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร

สถานศึกษา 107 โรง 

กลุมอํานวยการ
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       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองชุมพร  อําเภอ
ทาแซะ และอําเภอปะทิว  โดยการจัดการศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ 
ขอมูลเชิงปริมาณ 

 จํานวนโรงเรียนท่ีเปดสอนจําแนกตามขนาดโรงเรียนตามเกณฑ สพฐ. และระดับการศึกษา 

รายการ 
จํานวนโรงเรียน 

สพฐ. 
คิดเปนรอยละ 

จําแนกตามขนาดโรงเรียนตามเกณฑ สพฐ. 
- โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1- 120 คน )    41  38.32 
- โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121–600 คน)    60  56.08 
- โรงเรียนขนาดใหญ (นักเรียน 601 – 1,500 คน)  4        3.73 
- โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ(นักเรียน 1,501 คนข้ึนไป) 2        1.87 

รวม    107   100 

จําแนกตามระดับการศึกษา  
กอนประถม - 
กอนประถม-ประถมศึกษา 64 59.81 
กอนประถม-มัธยมศึกษาตอนตน 42        39.25 
กอนประถม-มัธยมศึกษาตอนปลาย  1 0.94 
ประถมศึกษา - - 
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนตน      - - 
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย - - 

รวม 107    100 
ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน  2564 

3. ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1
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  จํานวนนักเรียนจําแนกรายอําเภอตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา        จําแนกนักเรียนรายอําเภอ รวม 

   เมือง   ทาแซะ    ปะทิว 

กอนประถม 2,022 1,620 1,037 4,679 

ประถมศึกษา 7,233 5,510 3,420   16,163 

มัธยมศึกษาตอนตน 1,803 1,629   425 3,857 

มัธยมศึกษาตอนปลาย    180 - - - 

 รวม  11,238 8,759 4,882 24,879 

     คิดเปนรอยละ 45.17 35.21 19.62 100 

     ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน  2564 

  จํานวนนักเรียนจาํแนกเพศตามระดับการศึกษา 

ระดับช้ัน 

จํานวนนักเรียน/หองเรียน 

ชาย หญิง รวม  หองเรียน 
จํานวนคน/

หอง 

อนุบาล 1     169     203     372       37 10คน/หอง 

อนุบาล 2  1,083  977  2,060     129 16คน/หอง 

อนุบาล 3  1,122  1,125  2,247     129 17คน/หอง 

รวมอนุบาล 2,374 2,305 4,679 295 

ประถมศึกษาปท่ี 1   1,355   1,310   2,665     137 18คน/หอง 

ประถมศึกษาปท่ี 2   1,530   1,305   2,655     136 21คน/หอง 

ประถมศึกษาปท่ี 3   1,533   1,320   2,853     136 20คน/หอง 

ประถมศึกษาปท่ี 4   1,413   1,350   2,763     134 19คน/หอง 

ประถมศึกษาปท่ี 5   1,397   1,210   2,607     133 20คน/หอง 

ประถมศึกษาปท่ี 6   1,338   1,282   2,620     130 20คน/หอง 

รวมประถมศึกษา 8,386 7,777 16,163 806 
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  ระดับชั้น 

จํานวนนักเรียน/หองเรียน 

     ชาย       หญิง     รวม หองเรียน 

จํานวนคน/

หอง 

มัธยมศึกษาปท่ี 1     758     579  1,337       56 24คน/หอง 

มัธยมศึกษาปท่ี 2     707     582   1,289       57 23คน/หอง 

มัธยมศึกษาปท่ี 3     675     556   1,231       57 22คน/หอง 

รวมมัธยมศึกษาตอนตน   2,140   1,717   3,857   170 

มัธยมศึกษาปท่ี 4       24       42       66  2 35คน/หอง 

มัธยมศึกษาปท่ี 5       22       47       69  2 23คน/หอง 

มัธยมศึกษาปท่ี 6       17       28       45  2 21คน/หอง 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 63 117 180 6 

รวมท้ังหมด 12,963 11,916 24,879 1,277 

       ขอมูล ณ วันท่ี  25  มิถุนายน  2564 

  ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา  2564 

รายการ จํานวน(คน) หมายเหต ุ

1. ผูบริหาร

1.1 ผูอํานวยการโรงเรียน

1.2 รองผูอํานวยการโรงเรียน

94 

 21 

2. ขาราชการครู  1,231 

3. บุคลากร 38 ค. (2)   41 

3. ลูกจางประจํา  40 

4. พนักงานราชการ  53 

5. ลูกจางชั่วคราว 214 

รวม  1,694 

         ขอมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม  2564 
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ขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
 (ขอมูล ณ วันท่ี 10 ธันวาคม  2564) 

ท่ี รายการ 
จํานวน
ท้ังหมด 

ประเภทตําแหนง/ จํานวน 
หมาย
เหต ุท่ัวไป วิชาการ 

ลูกจาง 
  ประจํา ช่ัวคราว 

1. ผูบริหารการศึกษา  4 - 4 - - 
2. กลุมอํานวยการ 16 1 4 6 5 
3. กลุมบรหิารงานการเงินและสินทรพัย 11 3 5 - 3 
4. กลุมบริหารงานบุคคล 8 1 7 - - 
5. กลุมนโยบายและแผน 4 - 4 - - 
6. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 8 4 3 - 1 

7. 
กลุมนิเทศติดตามประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 9 1 6 - 2 

8. หนวยตรวจสอบภายใน 3 1 1 - 1 

9. 
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

3 - 2 - 1 

10 
กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

3 - 3 - - 

11 กลุมกฎหมายและคดี 2 - 2 - - 
  รวมท้ังส้ิน  71 11 41 6 13 
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         ขอมูลเชิงคุณภาพ 

  ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

 ดานคุณภาพการศึกษา 

- ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน(Reading Test :RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1

ปการศึกษา 2562  กับปการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ี 

สมรรถนะ คาคะแนนเฉล่ีย ระดับเขตพ้ืนท่ี เปรียบเทียบ 

(สูง/ต่ํากวา) (+/-) ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

การอานออกเสียง 82.75 84.36 +1.61

การอานรูเรื่อง 80.71 79.33 -1.38

รวม 2 สมรรถนะ 81.73 81.84 +0.11

 จากตารางแสดงผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT) 
  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2562  ระดับเขตพ้ืนท่ี เปรียบเทียบกับปการศึกษา 2563 พบวาผลการ     
  ประเมินเพ่ิมข้ึน ดังนี้ การอานออกเสียง เพ่ิมข้ึน 1.61 การอานรูเรื่องลดลง 1.38 รวม 2 สมรรถนะเพ่ิมข้ึน 0.11 

- ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน(Reading Test :RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1

ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ี เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ 

สมรรถนะ คาคะแนนเฉล่ีย เปรียบเทียบ 

(สูง/ต่ํากวา) (+/-) ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับประเทศ 

การอานออกเสียง 84.91 74.14 +10.77

การอานรูเรื่อง 81.80 71.86 +9.94

รวม 2 สมรรถนะ 83.36 73.02 +10.34

จากตารางผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน(Reading Test :RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

ปการศึกษา 2563  ระดับเขตพ้ืนท่ี เปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบวาผลการประเมินโดยรวมมากกวา 

ระดับประเทศ 
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       ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  

เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผูเรียน(NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 

ระดับเขตพ้ืนท่ี กับ ระดับประเทศ 

ดาน คาคะแนนเฉล่ีย เปรียบเทียบ 

(สูง/ต่ํากวา) (+/-) ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับประเทศ 

ดานคณิตศาสตร 48.75 40.47 +8.28

ดานภาษาไทย 55.81 47.76 +8.35

รวมท้ัง 2 ดาน 52.28 43.97 +8.31

      จากตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ี กับระดับประเทศ พบวา ผลการประเมินรวมทุกดาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา
ระดับประเทศ รอยละ 8.31 โดยดานคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ รอยละ 8.28 และ 
ดานภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ รอยละ 8.35 

ผลการทดสอบ O-NET ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ท่ี กลุมสาระการ

เรียนรู 

ปการศึกษา 2563 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนท่ี 

คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย 

ระดับเขต

พ้ืนท่ี 

ระดับ

สพฐ. 

ระดับประเทศ ป 2562 ป 2563 เพ่ิม/ลด 

1 ภาษาไทย 61.80 54.96 56.20 53.99 61.80 7.81 

2 ภาษาอังกฤษ 47.17 38.81 43.55 37.50 47.17 9.64 

3 คณิตศาสตร 35.61 28.59 29.99 37.62 35.61 -2.01

4 วิทยาศาสตร 43.73 37.64 38.78 40.80 43.73 2.93 

รวมเฉล่ีย 47.07 40.00 42.13 42.48 47.07 4.59 

          จากตารางแสดงผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 พบวาโดย 
ทุกกลุ มสาระการเร ียนรู ม ีคะแนนเฉลี ่ยภาพรวมสูงกวาระดับประเทศ และเมื ่อเปรียบเทียบระหวาง 
ปการศึกษา 2562 และปการศึกษา 2563 โดยรวมมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น มีกลุมสาระวิชาคณิตศาสตรที่คะแนน
เฉลี่ยลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
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สวนท่ี 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี  4  ธันวาคม 2560 

          สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดวิ เคราะหความสอดคลองของแผนในระดับตาง ๆ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ในการแบงแผนออกเปน 3 ระดับ ไดแก 

              แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช
เปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสู
เปาหมายดังกลาว 
          แผนระดับ ท่ี  2 หมายถึง แผนซ่ึงเปนแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติตางๆ เพ่ือบรรลุ 
ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ และถายทอดไปสูแนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับท่ี 3 ซ่ึงประกอบไปดวย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ  
          แผนระดับท่ี 3 คือ แผนท่ีจัดทําข้ึนโดยหนวยงานของรัฐ เพ่ือถายทอดเปาหมายและประเด็นการพัฒนา

ของแผนระดับท่ี 1 และ 2 ไปสูการปฏิบัติ หรือจัดทําข้ึนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหวางประเทศ ซ่ึงรวมถึง 

แผนการศึกษาแหงชาติ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ และ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ซ่ึงวิเคราะหความสอดคลองของแผนท้ัง 3 ระดับท่ีเก่ียวของกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดดังนี้ 

1. แผนระดับท่ี 1   ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580

1.1 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (หลัก)

 1.1.1 เปาหมาย 

1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21

2. สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

          1.1.2 ประเดน็ยุทธศาสตร 

1. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21

4. การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย

    1.1.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศนคือการสรางคุณภาพทุนมนุษย 

สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย 

นอกจากนี้ ยั งพัฒนาและเสริมสร างศักยภาพผู เรี ยน ท่ีหลากหลาย ท้ั งในระดับต าง ๆ ตั้ งแต ระดั บ 

กอนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู เรียนพิการ ผู เรียนดอยโอกาส 
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ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียน              

การสอนและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ และเสริมสรางศักยภาพครู 

การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตาง ๆ ในทุกพ้ืนท่ี ท่ัวประเทศ ใหสามารถจัดการเรียนรู ใหแกผู เรียน 

ไดเต็มตามศักยภาพ ท้ังความรูดานวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 1.2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 

           1.2.1 เปาหมาย 

       สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 

           1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร 

       การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 

           1.2.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 

ดวยการสนับสนุนค าใชจ ายในการจัดการศึกษาตั้ งแต ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน 

ในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ไดแก 1) คาจัดการเรียนการสอน 2) คาหนังสือเรียน 3) คาอุปกรณการเรียน 

4) คาเครื ่องแบบนักเรียน  และ 5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู เรียน ซึ่งการสนับสนุนคาใชจาย

ด ัง กล า ว เปนการสรางความเปนธรรมในการเข าถึงบริการการศึกษา สําหรับผู มี รายไดน อยและ

กลุมผูดอยโอกาสท่ัวประเทศ รวมท้ังการสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในระดับพ้ืนท่ีพิเศษ ไดแก

โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง และโรงเรียนในพ้ืนท่ีขางเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง

อันเนื่องมาจากพระราชดําริใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพและการพัฒนาสื่อและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม

(DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําใน

การเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

     1.3 ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง (รอง) 

 1.3.1 เปาหมาย 

 บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร 

      การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 

            1.3.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนการ

เสริมสรางภูมิคุมกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ใหการจัดการศึกษาพ้ืนท่ีดังกลาว

สอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคีมีความเขาใจซ่ึงกัน

และกัน อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและมีขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน และแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติด

ในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตามดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและ
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เยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐานในการ

ปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยมีความม่ันคงในระยะยาวตอไป 

 1.4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 

  1.4.1 เปาหมาย 

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

2. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร 

1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวก

รวดเร็ว โปรงใส 

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา

ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 

3. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 1.4.3 การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

สํานั กงานคณ ะกรรมการการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน  มีแผนในการบริหารจัดการศึกษา 

ใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน 

มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน พัฒนา

ผูนําเยาวชนตอตานการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต

และพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาล ซ่ือสัตยสุจริตและปองกันการ

ทุจริตทุกรูปแบบ

2. แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเกี่ยวของ)
2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

   2.1.1 ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู (หลัก) 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท

 เปาหมายท่ี 1 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษ

ท่ี 21 สามารถแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนมีนิสัยใฝเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

เปาหมายท่ี 2 คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ

ของพหุปญญาดีข้ึน 

2. แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21  2) เปลี่ยนโฉม

บทบาท  “ครู” ใหเปนครูยุคใหม  3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

4) พ ัฒ นาระบบการเร ียนรู ตลอดช ีว ิต  และ 5 ) สร างระบบการศ ึกษาเพื ่อ เป น เล ิศทางว ิช าการ

ระดับนานาชาติ
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เปาหมายของแผนยอย คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และมี

ทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดําเนินการ 

ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ใหผูเรียน 

ทุกระดับและทุกกลุม ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง 

พรอม ท้ั งมี ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพ ท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน ท่ีพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี          

ท่ีหลากหลาย รวมถึงแนวโนมของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพคร ู               

ให มี ค ว าม พ ร อ ม ใน ก ารจั ด ก า ร เรี ย น ก ารส อ น  ส อ ด รั บ กั บ ทั ก ษ ะ ท่ี จํ า เป น ใน ศ ต วรรษ ท่ี  2 1 

การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล เพ่ือสรางโอกาสใหนักเรียนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ใหโรงเรียนมีความพรอมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ 

ตอการสงเสริมการเรียนรู ดวยการสงเสริมดานโครงสรางพ้ืนฐาน ท้ังอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรู และวัสดุ

อุปกรณ  ดานจัดการศึกษา ท้ังบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และดานการมีสวนรวมของเอกชน 

บาน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียน เพ่ือผลิตผู เรียนท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครอง 

และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน 

3. แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย

แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาและสงเสริมพหุปญญา  2) สรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอม

การทํางาน และระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสมสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ 

เปาหมายของแผนยอย ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพ่ือการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ 

ตามพหุปญญา เพ่ือประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดําเนินการ 

ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การมีแผนการพัฒนา /แนวทาง/ รูปแบบ / เครื่องมือ/ฐานขอมูลระบบอิเล็กทรอนิกส 

ระบบการสํารวจแววนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปญญา แบบสอบถามความคิดเห็นผูบริหาร 

ครู ศึกษานิเทศก นักเรียนและพอ แม ผูปกครองนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษการวิจัย และพัฒนารูปแบบ

การจัดการเรียนรูผูมีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปญญา ติดตามเชิงลึก พรอมท้ังใหคําปรึกษา แนะนํา และ

เปนพ่ีเลี้ยง  การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ใหผูเรียนทุกระดับและทุกกลุม 

ท้ัง ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับศักยภาพ พรอมท้ังมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ี

เหมาะสม การสงเสริมให มีการจัดการศึกษาให กับนักเรียน ท่ี มีความสามารถพิเศษ ก ารพ ัฒ น าผู มี

ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร 

จุฬาภรณราชวิทยาลัย การพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี และกีฬา การพัฒนา

ศูนยโอลิมปกวิชาการ การจัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใชหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) 

ในการสรางวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
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2.1.2 ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (รอง) 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท

เปาหมาย คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ท้ังดานรางกาย

สติปญญา และคุณธรรม จริยธรรม เปนผู ท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

ตลอดชีวิต 

  การบรรลุ เป าหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน พ้ืนฐานพัฒนาผู เรียน 

ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. แผนยอยการพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย

แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาท่ีมีคุณภาพ

เปาหมายของแผนยอย เด็กเกิดอยางมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการ

ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดําเนินการ 

ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี 

การดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 

3. แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน

แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ

และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เปาหมายของแผนยอย วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน 

รูจักคิด วิ เคราะห  รักการเรียนรู  มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ 

ในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดําเนินการ 

ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ท่ีหลากหลายใหเอ้ือตอ 

การเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรูในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจางครูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 

และเล็กท่ีประสบปญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การสงเสริมนิสัยรักการอานการพัฒนา

ระบบการประเม ินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับ เคลื ่อนงานแนะแนว  

ในสถานศึกษาและสรางเสริมสมรรถนะผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาตอและการมีงานทํา 

การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็ก

นักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

2.1.3 ประเด็นท่ี 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท

เปาหมาย คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีระบบใหความชวยเหลอืผูเรียน

กลุมเปาหมายท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 
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2. แผนยอยมาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพ่ือแกปญหาเฉพาะกลุม

 แนวทางการพัฒนา จัดให มีระบบสนับสนุนชวยเหลือผู เรียน  โดยเฉพาะผู ท่ี ต องการ 

ความชวยเหลือเปนพิเศษ 

 เปาหมายของแผนยอย มีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายท่ีตองการ 

ความชวยเหลือเปนพิเศษไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ 
ในโรงเรียนเฉพาะความพิการในศูนยการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส ในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห ในโรงเรียนเรียนรวม  สงเสริมใหเกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนท่ีพิเศษ ไดแก โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงใน 
ถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง และโรงเรียนในพ้ืนท่ีขางเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ สงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยี
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

2.1.4 ประเด็นท่ี 1 ความม่ันคง (รอง) 
1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท

เปาหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมการจัดการศึกษา

ใหเกิดความสมานฉันท อยูรวมกันอยางสันติสุข ปองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแกไขปญหา

ชวยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติดใหกลับตัวและกลับคืนสูสังคม 

2. แผนยอยการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง

แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาการจัดการศึกษา

ใหสอดคลองกับอัตลักษณ วิ ถีชี วิต วัฒนธรรม ให เกิดความสมานฉันท  และรูรักสามัคคี มีความเขาใจ 

ซ่ึงกันและกัน อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติด 

ในกลุมเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหา 

ยาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและ

แกไขปญหาในกลุมเปาหมาย

เปาหมายของแผนยอย 

1) ภาคใตมีความสงบสุขรมเย็น

2) ปญหาความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน ไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการบริหาร

และพัฒนาประเทศ 

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนาการ                 

ศึกษา และแผนการเสริมสรางภู มิ คุ ม กัน เพ่ือสันติสุขใน เขตพัฒนาพิ เศษจังหวัดชายแดนภาคใต 

ใหการจัดการศึกษาพ้ืนท่ีดังกลาวสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพใหเกิดความสมานฉันท และรู

รักสามัคคี มีความเขาใจซ่ึงกันและกัน อยูรวมกันอยางสันติสุข มี คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน ผู เรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  และแผนการปองกันและแกไขปญหา            
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ยาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม  

พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนา

ระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู สั งคม เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแก ไขปญหา 

ในกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยมีความม่ันคงตอไป 

 2.1.5 ประเด็นท่ี 10 การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม (รอง) 

 1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

     เป าหมาย คนไทยมี คุณธรรม จริยธรรม ค านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภู มิ ใจ 

ในความเปนคนไทย นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ในการดํารงชีวิต สั งคมไทยมีความสุข 

และเปนท่ียอมรับของนานาประเทศ 

    การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมใหนักเรียน ครู 

ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคา 

แหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี สรางเครือขายชุมชน

องคกรแหงคุณธรรม 

 2. แผนยอยการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ  

และการเปนพลเมืองท่ีดี 

 แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมใหมีการ

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองท่ีดี แกผูเรียน  

และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

  เปาหมายของแผนยอย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐาน 

และสมดุลท้ังดานสติปญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เขาใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขากับ

สภาพแวดลอมดีข้ึน 

  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการสงเสริม 
ใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล  
ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี  
อีกท้ังสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรท่ีทํางาน 
ดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม 
          2.1.6 ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 

 1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

  เปาหมาย ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมการจัดการ

เรียนรูเก่ียวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 

 2. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  แนวทางการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมใหมีการปลูกฝง

วัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 
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เปาหมายของแผนยอย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 

  การบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการพัฒนานวัตกรรม 

เทคนิคการเรียนการสอนการปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน พัฒนาผูนําเยาวชน 

ตอตานการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต 

และพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาล ซ่ือสัตยสุจริต 

และปองกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

 2.1.7 แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19 

พ.ศ. 2564 – 2565  

        แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติฯ มีเปาหมายสําคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยูไดมี

งานทํา กลุมเปราะบางไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง สรางอาชีพและกระจายรายไดสูทองถ่ิน เศรษฐกิจประเทศฟน

ตัวเขาสูภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม” โดยไดระบุประเด็นการ

พัฒนา 4 ประการ ท่ีควรใหความสําคัญเปนพิเศษในระยะ 2 ปขางหนา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการฟนฟู

และขับเคลื่อนประเทศใหสามารถ “ลมแลวลุกไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็นการพัฒนา ประกอบดวย 

- การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)
เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาตางประเทศ โดยมุงเนนการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจ 
ไปยังระดับทองถ่ิน ผานการส งเสริมการจางงานโดยเฉพาะในระดับ พ้ืน ท่ีและชุมชน รวมกับการ
ใหความชวยเหลือและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใหสามารถปรับตัว 
สู ธุ ร กิจใหม ท่ี มีแนวโนมความตองการมากข้ึนในอนาคต เพ่ือให เศรษฐกิจฐานรากเปน กําลั งหลัก 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

- การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว
(Future Growth) โดยมุ งเนนดานการเตรียมความพรอมและส งเสริมความสามารถในการแขงขัน 
ของเครื่องยนตทางเศรษฐกิจหลัก ท่ีประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใตภูมิทัศนของเศรษฐกิจโลก            
แบบใหม ไดแก อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยครบวงจร การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและเนนคุณภาพ 
การเกษตรมูลคาสูง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

- การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให เปนกําลังหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานใหสนับสนุนอุตสาหกรรมและ
บริการเปาหมายท่ีประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตลอดจนสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และโครงสรางเศรษฐกิจท่ีปรับเปลี่ยนไป พรอมท้ังเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการ
ทางสังคมใหเหมาะสม เพียงพอกับความจําเปนในการดํารงชีวิตโดยเฉพาะในดานรายไดและสุขภาพ 

- การปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการฟนฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling

Factors) ให ส อด รั บ กั บ ก ระแสการ เป ลี่ ย น แป ล ง ท่ี จ ะส งผ ลกระท บ ต อ ศั กยภ าพ ของป ระ เท ศ 

อาทิ  การเร งรัด พัฒ นาและใชป ระโยชน จากโครงสราง พ้ื นฐาน ท่ีสํ า คัญ  การปรับปรุ งกฎหมาย 

และการดํ าเนินงานของภาครัฐให ทันสมัย การพัฒนาและประยุกต ใชองคความรูและนวัตกรรม 

การเสริมสรางความม่ันคงและศักยภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการสงเสริมการมีรวม 



~ 20 ~ 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1 

จากภาคีเครือขายการพัฒนาตาง ๆ เพ่ือลดอุปสรรค ขอจํากัด และสงเสริมการฟนฟูและพัฒนาประเทศ 

ดวยความรวมมือจากทุกภาคสวน  

โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา              

ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหบรรลุ เปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติฯ ตามท่ีกําหนด 

ในระยะเวลา 2 ป (พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทางการพัฒนาท่ีตองมุงเนนในแผนแมบทเฉพาะกิจภายใต

ยุ ท ธศาสตรช าติ อัน เป น ผลสืบ เนื่ อ งโดยตรงจากสถานการณ โควิด -19  จะต อ งให ค วามสํ า คัญ 

กับการเรงดําเนินการในมิติตาง ๆ ท่ีเชื่อมโยงไปถึงการบรรลุคาเปาหมายตามท่ีกําหนดไว บนหลักการพ้ืนฐาน

ของแนว คิด ในการพัฒ นาศักยภ าพของประเทศด านการพรอมรับ  ป รับตั ว  และเปลี่ ยน แปลง 

เพ่ื อพรอม เติ บ โตอย างยั่ งยืน  (Cope, Adapt,Transform: CAT) โดย มีแนวทางการพัฒ นาท่ี สํ า คัญ 

และเก่ียวของกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสรุป ดังนี้ 

ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ข อ งค น  (Human Capital) 
ดวยการยกระดับทักษะ (Upskill) ปรับทักษะ (Reskill) และสงเสริมการเรียนรูเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 
และบริการท่ีจะเปน เครื่องยนตทางเศรษฐกิจหลัก ท้ัง 5  สาขาตามท่ีระบุ ไว ในประเด็นการพัฒนา
ท่ี 2) Future Growth ขางตน รวมกับการขยายและพัฒนาระบบประกันสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชากรทุกสาขาอาชีพและทุกชวงวัย ตลอดจนการสงเสริมความม่ันคงทางสุขภาพ เพ่ือใหคนใหเปนกําลัง
หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน ดังนี้ 

1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และสงเสริมการเรียนรูดวยการสงเสริมแรงงานท่ีอยูใน
ภาคการผลิตและบริการท่ีไดรับผลกระทบ ใหไดรับการฝกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงาน              
ใหเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ และโครงสรางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
ของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานโดยการมีสวนรวมของภาคเอกชน สงเสริมการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีจําเปน
สําหรับการเรียนการสอน และการเรียนรูดวยตนเอง และการพัฒนาทักษะอาชีพ พรอมท้ังสงเสริม 
การเรียนรูตลอดชีวิตของแรงงานเพ่ือใหแรงงานมีความยืดหยุนพรอมปรับตัว ตลอดจนมุงเนนการผลิตกําลังคน
ท่ีมีคุณภาพในระยะยาว เปนตน 

2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสั งคม ดวยการชวยเหลือ เยียวยา

และชดเชยคนยากจน กลุมเปราะบาง ท่ีไดรับผลกระทบ โดยคํานึงถึงระดับของปญหาและความตองการ 

ท่ีแตกตางกันของกลุมเปาหมาย พรอมท้ังผลักดันใหแรงงานเขาสูระบบประกันสังคมมากข้ึน พัฒนาระบบและ

กลไกการชวยเหลือกลุมเปาหมายเพ่ือแกปญหาเฉพาะกลุมใหตรงจุด และพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคม

ใหเหมาะสมสอดคลองกับรูปแบบตลาดแรงงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการบูรณาการตั้งแตระดับนโยบาย

จนถึงระบบขอมูลในการตรวจสอบและติดตามประเมินผล เปนตน 

 2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 

   2.2.1 แผนการปฏิรูปดานการศึกษา 

1. เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน

1.1) ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู เพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดรับการ

พัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย 
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                 1.2) กิ จ ก ร รม แ ล ะ เป าห ม าย กิ จ ก ร รม  : ก า รส นั บ ส นุ น ก า ร ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ าพ 

การจัดการศึกษากอนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี การดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย  

เพ่ือจัดการศึกษาใหนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษา 

     2. เรื่องการปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

   2.1)  ประเด็น 

                            1) การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการ บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ และบุคคลท่ีมี

ความตองการจําเปนพิเศษ 

                            2) การดําเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

                            3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีหางไกล หรือสถานศึกษา ท่ีตองมี

การยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน 

  2.2) กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม 

  1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ 

ในศูนยการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนรวม เพ่ือใหเด็กพิการไดรับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 

  2) การจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห เพ่ือใหเด็กดอย

โอกาสไดรับการศึกษา 

  3) การสนับสนนุคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล 

จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  4) การสงเสริมใหเกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนท่ีพิเศษ ไดแก โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ิน

ทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง และโรงเรียนในพ้ืนท่ีขางเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง  อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

  5) การสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และ

เทคโนโลยทีางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

  2.3) เป าหมาย กิจกรรม  : จั ดการ ศึกษ าให นั ก เรี ยน ใน ระดั บ ก อนประถม ศึกษ า  

จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     3. เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู  

และอาจารย 

  3.1) ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 

  3.2) กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ

และพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครใูหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน              

สอดรับกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

      4.  เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

  4.1) ประเด็น 

 1) การปรับหลักสูตร พรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
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2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา

3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผูเรียน

4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม

4.2) กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม 

1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือใหผูเรียน

และประชาชนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง พรอมท้ังมี

ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ท้ัง

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  โรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจางครู

คณิตศาสตร วิทยาศาสตรในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก              

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย รวมถึงแนวโนมของสังคม            

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ 

3) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสรางภูมิคุมกันปองกัน ยา

เสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็ก

และเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพตดิ สรางและพัฒนาระบบรองรบัสนับสนนุการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐานใน

การปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยมีความม่ันคง 

4) การเสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให นักเรียน ครู ผูบริหาร

และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรม

ความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี อีกท้ังสรางเครือขายชุมชน

องคกรแหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรท่ีทํางานดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม 

5. เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล

5.1) ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรู

ดวยดิจิทัลแหงชาติ 

5.2) กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการศึกษา เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี

ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

   2.2.2 แผนการปฏริูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. เรื่องการปองกันและเฝาระวัง

1.1) ประเด็นการเรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตาน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

 1.2) กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียน 

การสอนการปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน พัฒนาผูนําเยาวชนตอตานการทุจริต 

พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตและพัฒนาผูบริหาร 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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   2.3 กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) 

 2.3.1 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษาตั้งแตระดับปฐมวัย 

1) เปาหมาย

1.1)  เด็กปฐมวัยในชวงกอนวัยเรียน (3 - 5 ป) ทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูขาดแคลนทุน

ทรัพย ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไดรับการดูแลและสงเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ และไดรับโอกาสทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบการศึกษา 

รวมถึงระบบการศึกษาซ่ึงจัดการโดยครอบครัวหรือกลุมของครอบครัวจนสําเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือ

ระดับสูงกวาอยางเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด 

       1.2) เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเขาศึกษาตออยางนอยจนจบการศึกษาภาค

บังคับ และไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพท่ีจะพ่ึงพาตนเองในการดํารงชีวิตได 

   1.3) ประชากรวัยแรงงานมีทักษะดานการอานและคณิตศาสตร (Literacy & Numeracy 

Competency) ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการทํางานและการใชชีวิตในโลกยุคปจจุบัน 

   1.4) เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัยดวย

ความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังภาคเอกชน 

2) ตัวช้ีวัด

2.1)  อัตราการเขาเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดับกอนวัยเรียนไมนอยกวารอยละ

80 ระดับประถมศึกษา ไมนอยกวารอยละ 95 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไมนอยกวารอยละ 90 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ไมนอยกวารอยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาไมนอยกวา 

รอยละ 35 ในป 2565 

 2.2) สัดสวนประชากรวัยเรียนท่ีอยูนอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษา 

ภาคบังคับระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน (อายุ 6 - 14 ป) ไมเกินรอยละ 5 ในป 2565 

2.3)  มีระบบการบูรณาการ การจัดการขอมูลสารสนเทศขนาดใหญ (Big Data) ของเด็ก

เยาวชนดวยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก งบประมาณ ตัวชี้วัด และนโยบายตั้งแตระดับปฐมวัยระหวาง

กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังภาคเอกชนเพ่ือสงเสริมโอกาสทางการ

ศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษาแกผูขาดแคลนทุนทรัพย ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

 2.4) มีการพัฒนาเครื่องมือสํารวจความพรอมของเด็กปฐมวัยในการเขาสูการศึกษา 

ระดับประถมศึกษา และ เครื่องมือการประเมินศักยภาพดานการอานและคณิตศาสตรในระดับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานของประชากรวัยแรงงาน รวมท้ังมีการจัดเก็บและรายงานขอมูลตอสาธารณะทุก 3 ป 

           2.3.2 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง

การเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

1) เปาหมาย

1.1)  ผูเรียนทุกระดับเปนผูมีความรู ทักษะ และใฝเรียนรู มีทักษะในการดํารงชีวิตในโลกยุค

ใหม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เปนพลเมืองท่ีตื่นรู มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
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       1.2) ครู/อาจารยมีสมรรถนะดานการจัดการเรียนรู ประกอบดวย การออกแบบ 

การเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู มีจิตวิทยาการเรียนรู สื่อและการใชสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการ

เรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเปนครู 

       1.3) ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ 

และการนิเทศการจัดการเรียนรู ประกอบดวย ดานหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ

การเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรูมีภาวะผูนําทางวิชาการ              

มีจิตวิทยาในการสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจในการจัดการเรียนรูและมีมนุษยสัมพันธท่ีดีในการรวมมือกับ

บุคคล หนวยงานและชุมชนในการสงเสริมและสรางระบบนิเวศการเรียนรูท่ีปลอดภัยสําหรับผูเรียน 

      2) ตัวช้ีวัด 

       2.1) มีหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามแบบหลกัสูตรฐานสมรรถนะ ในทุกระดับการศึกษา 

        2.2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรูแบบ 

Active Learning ผานการพัฒนาการคิดข้ันสูงเชิงระบบ 

  2.3) ครูผูสอนจัดการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาสมถรรนะผูเรียนแบบถักทอความรู ทักษะและ

เจตคติ คานิยม และคุณลักษณะผูเรียนเขาดวยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา 

    2.4) ระบบการประเมินผลลัพธผูเรียนใหมีความหลากหลาย เพ่ือสงเสริมการเรียนรูเปน
รายบุคคล (Personalized learning) และสามารถสะทอนสมรรถนะของผูเรียนไดตามบริบทของสถานศึกษา 
ลดสัดสวนของการนําผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในระดับชาติ มาใชในการพิจารณาประเมินผลของครูและผูบริหาร
สถาบนัการศึกษา 

   2.5) มีแพลตฟอรมการเรียนรู อัจฉริยะ ท่ีรวบรวมขอมูลเก่ียวกับกระบวนการ 
จัดการเรียนรู  สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนาผู เรียน เพ่ือสงเสริมการเรียนรู 
เปนรายบุคคล (personalized learning) สําหรับผูเรียนทุกชวงวัย 
 
          2.3.3 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏริูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให

มีคุณภาพมาตรฐาน  

 1) เปาหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

        1.1) กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารยใหมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 

  1.1.1)  มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ท่ีมีประสิทธิภาพเท่ียงตรง และ

ลดความเหลื่อมล้ํา 

  1.1.2) มีหลักสูตรการผลิตครูท่ีเปนเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝกประสบการณ

วิชาชีพครู ตามความตองการและความจําเปนตามบริบทของสาขาวิชาและพ้ืนท่ี 

  1.1.3) มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารยสถาบันผลิตครู และครูพ่ีเลี้ยงใน

โรงเรียนหรือสถานฝกประสบการณวิชาชีพดานวิชาชีพครู เพ่ือนําไปสูการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและ

สมรรถนะ และการวิเคราะหและพัฒนาสมรรถนะอาจารยสถาบันผลิตครูและครูพ่ีเลี้ยงตามความตองการ

จําเปน 
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           1.2) กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสาย

อาชีวศึกษา ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความกาวหนาในการประกอบอาชีพ 

   1.2 .1 ) มี ก รอบ มาตรฐานสมรรถนะวิช าชี พ ครู ท้ั งส ายสา มัญ ศึกษาและ 

สายอาชีวศึกษา ท่ีเนนใหครูมีความพรอมท้ังทางดานวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ

ความเปนครู เพ่ือนําไปสูการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะหและพัฒนา

สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความตองการจําเปน   

   1.2.2) มีระบบกลไกใหครูและผูบริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

อาทิ  PLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous Professional Development) 

และใหความสําคัญกับการนิเทศและติดตามชวยเหลือครูใหม/ครูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษา 

  1.3) มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของคร ูโดยนําผลการประเมิน 

สมรรถนะไปเปนสวนสําคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

       2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
                  2.4.1 วัตถุประสงค 
                           1) เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยม

ท่ีดี  มี จิตสาธารณ ะ และมีความสุข  โดย มีสุ ขภ าวะและสุขภาพ ท่ีดี  ครอบครัวอบ อุ น  ตลอดจน 

เปนคนเกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

                      2 ) เพ่ื อ ให คนไทยมีความ ม่ันคงทางเศรษฐกิจและสั งคม ได รับความเป นธรรม 

ในการเข าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ี มี คุณภาพ ผูดอยโอกาสได รับการพัฒนาศักยภาพ  

รวมท้ังชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 

                         3) เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของ

ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็งของ

เศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

                     4) เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน

การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

                     5) เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัยและมีการทํางานเชิง

บูรณาการของภาคีการพัฒนา 

              2.4.2 เปาหมายรวม 

  1) คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด

ฐานท่ีดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ  

มีความรับผิดชอบและทําประโยชน ต อส วนรวม มีสุ ขภาพกายและใจ ท่ีดี  มีความเจริญ งอกงาม 

ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย 

  2) ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ

เขมแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม 

ท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเปนธรรม กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 15 
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  3) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ

เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิ เวศ ลดการปลอยก าซ เรือนกระจกในภาคพลั งงานและขนส ง 

ไมนอยกวารอยละ 7 ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ี

ไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤต 

ใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

  4) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี  

และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง 

ปญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลง 

มีความพรอมท่ีปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ประเทศไทยมีสวนรวม 

ในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส  ห วงโซ มูลคา  

เปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและ

การสงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน 

  5) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย

อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการ ซ่ึงภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวา

ลดลง เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ

และอันดับความยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณ 

มีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนีการรับรูการทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรู

ความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

             2.4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

  เปาหมายระดับยุทธศาสตร 

   1. คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 

    2. คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน 

    3. คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู 

ดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

  แนวทางการพัฒนา 

  1. ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรม 

ท่ีพึงประสงค  

  2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถ ในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา  

  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

    ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

    เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
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  1. ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 

ท่ีแตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน 

  2. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 

                       แนวทางการพัฒนา 

  1. เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึง 

บริการท่ีมีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ  

  2. ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาส 

ทางการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ี และสภาพรางกาย  

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่งและ

ย่ังยืน 

 

 เปาหมายระดับยุทธศาสตร 

  1. ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ 

  2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสใน

การศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมข้ึน 

 แนวทางการพัฒนา 

  การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซ่ึงสถาบันหลัก              

ของชาติ โดยนําแนวทางพระราชดําริไปเผยแพรและพัฒนา และดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับโครงการ

พระราชดําริ รวมถึงปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 ยุทธศาสตร ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 เปาหมายระดับยุทธศาสตร  

  เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน 

 แนวทางการพัฒนา  

  ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 

     2.5 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

            2.5.1 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต 

 1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี 7 ประเด็นการปองกัน 

และแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสิน และอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 3) ตัวชี้วัด จํานวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีศึกษาตอสถาบัน

ของรัฐในทุกระดับชั้น 
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 4) กลยุทธ พัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐานสอดคลองกับตลาดแรงงานในพ้ืนท่ี 

และเสริมสรางความม่ันคงของชาติ โดยเรงแกปญหาพ้ืนฐานท่ีสงผลกระทบตอการศึกษาของเยาวชน 

ในพ้ืนท่ี รวมท้ังสงเสริมการเรียนรูในลักษณะทวิภาษา (มลายูถ่ิน-ไทย) 

           2.5.2 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 8 เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน 

 1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี 10 ประเด็นการปองกัน 

และปราบปรามยาเสพติด 

 2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร การแพรระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 

 3) ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 4) กลยุทธ รณรงคใหเด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน และประชากรกลุมเสี่ยง ตระหนักรูถึงโทษของ

ยาเสพติดเพ่ือปองกันการเสพยา โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน 

 2.5.3 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 9 เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 

 1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี 11 ประเด็นการเสริมสรางความ

ม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 

 2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริต 

และประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 

 3) ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริตของประเทศไทย 

 4) กลยุทธ รณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพ่ือสรางคานิยมตอตาน  

และปฏิเสธการทุจริต 

3. แผนระดับท่ี 3 

   3.1 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  

เปนแผนยุทธศาสตรดานการศึกษาระยะยาว โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึง

โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนา

กําลังคนใหมีสมรรถนะในการทํางานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพื่อให

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาไดนําไปเปนกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา    และการ

เร ียนรู สําหรับพลเมืองท ุกช วงว ัยตั ้งแตแรกเก ิดจนตลอดชีว ิต  ภายใต บริบทเศรษฐกิจและสังคม                     

ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมทั้งความเปนพลวัตร 

เพ่ือใหประเทศไทยสามารถกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว ซ่ึงภายใต

กรอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไดกําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุเปาหมาย           

ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ไดแก การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)  ความเทาเทียมทาง

การศึกษา (Equity)  คุณภาพการศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทยบริบท

เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปขางหนา และมียุทธศาสตร 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อ

ความม่ันคงของสังคม และประเทศชาติ  2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสราง

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการ

เรียนรู  4) การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา  5) การจัดการศึกษาเพ่ือสราง
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เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผน

แมบทภายใตย ุทธศาสตรชาติได กําหนดประเด็นการพัฒนาไว 23 ประเด็น มีประเด็นที ่เกี ่ยวของ กับ

การศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที ่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีว ิต และประเด็นที่ 12       

การพัฒนาการเรียนรู   

 3.2  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

                กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ท่ีสอดคลอง

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ 

วาดวยความม่ันคง เพ่ือใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา 

แผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงมีสาระสําคัญ 5 เรื่อง ไดแก 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู  4) การสรางโอกาสความเสมอภาค

และความเทาเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

      3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน 

             ตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวย พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป  (พ.ศ. 2563 - 2565) ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 -2580) แผนแมบทภายใตย ุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ 

วาดวยความมั่นคง และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

เพื ่อใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และแผนอ่ืน ๆ ในป พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซ่ึงมีสาระสําคัญ 6 เรื่อง ไดแก 

1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกชวงวัยและ

การสรางสังคมแหงการเรียนรู  4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา  5) การ

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร

จัดการศึกษา โดยมีเปาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสําคัญในแผนปฏิบัติราชการแตละ

เรื่องดังกลาว

           เนื่องดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เดิมในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป(พ.ศ.2563-2565) 

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดสาระสําคัญไว 6 เรื่องตามนโยบายและจุดเนนเดิม

ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตเนื่องดวย
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สถานการณ ท่ี เปลี่ ยนแปลงไป  กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศน โยบ ายการจั ดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจําป 2564-2565 และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           

มีการปรับเปลี่ยน จึงมีการปรับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) มาสูแผนพัฒนาการศึกษา          

ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564-2565  ซ่ึงกําหนดสาระสําคัญไว 4 เรื่อง ท่ีสอดคลองกับนโยบายของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีการบูรณาการ เปาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/

โครงการสําคัญ เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศตอไป    

          3.4  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(พ.ศ. 2564 - 2565) เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ี

กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติพ.ศ. 2561 - 2580 แผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการ

ปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการ

ระยะ 3 ป  (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 - 2565 และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

รวมท้ัง ใชเปนแนวทางในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ซ่ึงมีสาระสําคัญ 4 เรื่อง ไดแก 1) สงเสริม

การจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 2) สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

ใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21          

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  โดยมีเปาหมาย จํานวน 14 เปาหมาย ตัวชี้วัด จํานวน 18 ตัวชี้วัด

และแนวทางการพัฒนา จํานวน 49 แนวทาง เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ของประเทศตอไป

4. นโยบายท่ีเกี่ยวของ

 4.1   นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 

    คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงตอรัฐสภา 

วันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน จําแนกเปน

นโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ซ่ึงนโยบายหลัก 12 ดาน ประกอบดวย 1) การปกปองและเชิด

ชูสถาบันพระมหากษัตริย  2) การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของ

ประเทศ  3) การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  4) การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การ

พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย  6) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความ

เจริญสูภูมิภาค  7) การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก  8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  และการ

พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย  9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน  11) การปฏิรูปการบริหาร
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จัดการภาครัฐ  12) การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบาย

เรงดวน 12 เรื่อง ไดแก 1) การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน  2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

4) การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  6) การวางรากฐาน

ระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต  7) การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21  8) การแกไขปญหาทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมืองและฝายราชการประจํา  9) การแกไขปญหายาเสพติดและสราง

ความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต  10) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน  11) การจัดเตรียม

มาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย  12) การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเห็นของประชาชน และ

การดําเนินการเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ

 4.2  นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

นโยบายการจัดการศึกษา 12 ขอ ดังนี้ 

ขอ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

ในศตวรรษ ท่ี  21 โดย มุ ง พัฒ นาผู เรี ยน ทุกระดับ การศึกษาให มี ค วามรู  ทั กษะและคุณ ลั กษณ ะ 

ท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

ขอ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

อาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือใหครูและอาจารยไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ 

ท้ังดานการจัดการเรียนรู ดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชสื่อทันสมัย 

และมีความรับผิดชอบตอผลลัพธทางการศึกษาท่ีเกิดกับผูเรียน 

ขอ 3 การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ (NDLP) 

และการสงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอรมการ

เรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ ท่ีสามารถนําไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยและเขาถึงแหลงเรียนรู 

ไดอยางกวางขวางผานระบบออนไลน และการนําฐานขอมูลกลางทางการศึกษามาใชประโยชนในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

ขอ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุน

สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัด

เปนฐาน โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติท่ีไดรับการปรับปรุงเพ่ือกําหนดใหมีระบบบริหาร

และการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสรางหนวยงานใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสถานศึกษา

ให มี ค วาม เป น อิ ส ระและคล อ งตั ว  ก ารบ ริ ห ารและการจั ด ก าร ศึ กษ า โดย ใช จั งห วั ด เป น ฐ าน 

มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ขอ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบ 

วัดความรู และทักษะท่ีจําเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือใหระบบ 

การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย

ตอบสนองผลสัพธทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม 
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ขอ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให ท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา 

มีความเปนธรรมและสรางโอกาสใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกลุม อ่ืนๆ 

กระจายทรัพยากรท้ังบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง 

ขอ 7 การนํ ากรอบ คุณ วุฒิ แห งชาติ  (NQF) และกรอบคุณวุฒิ อ างอิงอาเซียน  (AQRF) 

สูการปฏิบัติ เปนการผลิตและการพัฒนากําลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติเชื่อมโยง

ระบบการศึกษาและการอาชีพโดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิตและการจัดทํา

มาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอางอิงอาเชียนได 

 ขอ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพ่ือพัฒนารางกาย 

จิต ใจ  วินั ย  อารมณ  สั งคม  และสติปญ ญ าให สม กับ วัย  เพ่ื อ เป นการขับ เคลื่ อนแผนบู รณ าการ 

การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม 

โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม

ความกาวหนาเปนระยะ 

 ขอ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือให 

ผูจบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดี

มีสวนชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแชงขันในเวทีโลกได 

 ขอ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยดวยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี ทันสมัย 

มาใชในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือใหสถาบันการศึกษาทุกแหงนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ท่ีทันสมัยมาใชในการจัดการศึกษาผานระบบดิจิทัล 

 ชอ  11 การเพ่ิ ม โอกาสและการเข า ถึ งการศึกษาท่ี มี คุณ ภาพของกลุ มผู ด อย โอกาส 

ทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

 ขอ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยืดหลักการเรียนรูตลอดชีวิต

และการมีส วน ร วมของผู มี ส วน เก่ียวของ เพ่ื อ เพ่ิ ม โอกาสและการเข า ถึ งการศึกษาท่ี มี คุณ ภาพ 

ของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษาและผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

 นโยบายระยะเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

1. ความปลอดภัยของผูเรียน โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครองความปลอดภัย

ท้ังดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตราย 

ตาง ๆ ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนันการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายโดยยึดความสามารถของ

ผูเรียนเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีตองการ 
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3. ฐานขอมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไม ซํ้าชอน เพ่ือใหได

ขอมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถนํามาใช

ประโยชนไดอยางแทจริง 

4. ขับ เคลื่ อน ศูนยความเป น เลิ ศทางการอาชี ว ศึกษา (Excellent Center) สนับสนุ น

การดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเปนเลิศของ 

แตละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนท่ี สอดคลองกับความตองการของประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต 

ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีเนันพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต  สรางอาชีพและรายได ท่ี เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพและ

มาตรฐาน ประชาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม

ศักยภาพตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคม        

ผูสูงวัย 

7. การจัดการศึกษาสําหรับผู ท่ี มีความตองการจําเปนพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษา

ใหผู ท่ี มีความตองการจําเปนพิ เศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตในสังคม 

อยางมีเกียรติศักดิ์ศรีเทาเทียมกับผูอ่ืนในสังคม สามารถชวยเหลือตนเอง และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

      4.3   นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายดานการศึกษา ซ่ึงถือเปน 

สวนสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายอยางยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลวในทุกดาน 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรม 

ปฏิรูปประเทศท่ีจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) ท่ีมีความสําคัญ

เรงดวน และสามารถดําเนินการและวัดผลไดอยางเปนรูปธรรมในชวงป พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ซ่ึงเก่ียวของกับ

สํ านั กงานคณ ะกรรมการการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน  ได แก   (1) การสร างโอกาสและความเสมอภาค 

ทางการศึกษาต้ังแตระดับปฐมวัย  (2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ 

เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และ (3) การสรางระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร

ท างก าร ศึ ก ษ า ท่ี มี คุ ณ ภาพ  จึ งกํ าหนดนโยบายสํ านั กงานคณ ะกรรมการการศึ กษาข้ั น พ้ื นฐาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 –   2565 ดังนี้ 

1) ดานความปลอดภัย

พั ฒ นาระบ บ และกล ไก ใน การดู แลความป ลอดภั ย ให กั บ ผู เรี ยน  ครู  แล ะบุ ค ล าก ร

ทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ 

การมีสุขภาวะท่ีดีสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า 
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2) ดานโอกาส

2.1) สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรางกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย  

2.2) ดําเนินการ ใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพ่ือการศึกษาตอ และประกอบอาชีพตรงตาม

ศั กยภาพและความถนั ดของตน เอง รวม ท้ั งส งเสริ มและพั ฒ นาผู เรี ยน ท่ี มี ความสามารถพิ เศษ 

สูความเปนเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

2.3) พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือปองกัน

ไมใหออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

อยางเทาเทียมกัน  

2.4) สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

มีทักษะในการดําเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ดานคุณภาพ

     3.1) สงเสริมการจัดการศึกษาใหผู เรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จําเปน 

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง  

  3.2) พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดขั้นสูง 

นวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

และการเลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 

  3.3) ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เนนการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จําเปน            

ในแตละระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งสงเสริมการจัดการเรียนรูที่สรางสมดุล             

ทุกดาน สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 

  3.4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมีการ

พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู  

4) ดานประสิทธิภาพ

  4.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน             

บนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

4.2) พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก 

และโรงเรียนท่ีสามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของ

พ้ืนท่ี 

  4.3) บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 1 - 3 นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
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  4.4) สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษา

ท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 

  4.5) สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

และการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 4.6) เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โดยสรุปแลว ความสอดคลองของแผนในระดับตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับภารกิจของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ ท่ีเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยาง

ยั่งยืน โดยมียุทธศาสตรท่ีเก่ียวของหลักในดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร สวนแผนระดับท่ี 2 

ซ่ึงเปนแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติตางๆ เพ่ือบรรลุตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงประกอบไป

ดวย แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจาก

สถานการณโควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) ในแผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ และแผนระดับท่ี 3 เปน

แผนท่ีจัดทําข้ึนโดยหนวยงานของรัฐ เพ่ือถายทอดเปาหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนระดับท่ี 1 และ 2 

ไปสูการปฏิบัติ โดยมีสวนท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 

– 2579 แผนปฏิบัติการดานการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)

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

(พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.

2564 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากนี้ ยังพิจารณานโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทร

โอชา) นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 และนโยบาย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 -  2565 ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ดังกลาว เชนเดียวกับแผนปฏิบัติราชการอีกดวย

 4.4 นโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

          วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ แนวทาง และตัวชี้วัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 1   

วิสัยทัศน : 

       การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเปนไทย 

พันธกิจ : 

1. สงเสริมสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ

2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและ คานิยมหลักของ

คนไทย 12 ประการ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเนนการมีสวนรวม การบูรณาการการจัดการศึกษา และ เสริมสรางความ

รับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา 
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เปาหมาย 

1. นักเรียนกอนประถมศึกษามีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามชวงวัยและไดสมดุล และนักเรียน ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามชวงวัยและมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและ เสมอภาค

3. ครู ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะท่ีเหมาะสมและมี วัฒนธรรมการทํางาน

ท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเปนกลไกขับเคลื่อน การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบูรณาการการทํางาน เนนการบริหารแบบมีสวนรวม กระจายอํานาจและ

ความรับผิดชอบสูสถานศึกษา 

นโยบาย 

นโยบายท่ี 1 ดานความปลอดภัย 

นโยบายท่ี 2 ดานโอกาส  

 นโยบายท่ี 3 ดานคุณภาพ  

นโยบายท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ 

      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มุงม่ันในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ใหเปน 

“การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทาง การศึกษา

ท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมและบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

นโยบายท่ี 1 ดานความปลอดภัย 

         พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ การมีสุขภาวะ  

ท่ีดี สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า 

นโยบายท่ี 2 ดานโอกาส 
  2.1 สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการท่ีดี ท้ังรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และ

สติปญญา ใหเหมาะสมกับวัย 

  2.2 ดําเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางมี คุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศกึษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อการศึกษาตอและ ประกอบอาชีพตรงตาม

ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมี ความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

  2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปองกันไมให ออก

จากระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาขัน้พื้นฐานอยาง เทา

เทียมกัน 

 2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาสใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะในการ

ดําเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพพึ่งตนเองไดอยางมีศักด์ิศรีความเปนมนุษย ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
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นโยบายท่ี 3  ดานคุณภาพ 

          3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปน ของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครอง ในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

        3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ แขงขันและการ

เลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 

          3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะหลัก ท่ีจําเปนในแตละระดับ 

จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรู ท่ีสรางสมดุลทุกดาน เพ่ือรองรับ

การจัดการศึกษา แบบพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ผูเรียนทุกระดับ 

         3.4 พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการ เรียนการสอน

ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถใน การใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

นโยบายท่ี 4  ดานประสิทธิภาพ 

          4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการ ขับเคลื่อนบน

ฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

          4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ โรงเรียนท่ี

สามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stabd Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืนและสอดคลอง กับบริบทของพ้ืนท่ี 

           4.3 บริหารจัดการศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 1-3 นอย

กวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของ ชุมชน 

          4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ และ สถานศึกษาท่ีตั้ง

ในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 

          4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิม

ความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลผลิต 

     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กําหนดผลผลิตไวดังนี้ 

1. ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา

2. ผูจบการศึกษาภาคบังคับ

3. เด็กพิการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

4. เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

5. ผูท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ
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คานิยม (VALUES) 

   “รวมทํา รวมคิด มีจิตบริการ ประสานเครือขาย รวมใจเปนหนึ่ง” 

     CPN 1   

    C =  Collaborative =   รวมมืออยางสรางสรรค 

    P =  Public Mind   =    จิตสาธารณะ 

    N = Network        =     เครือขาย 

    1 = Unity           =    รวมใจเปนหนึ่ง

วัฒนธรรมองคกร 

1. เปนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีลักษณะใหเกียรติและยอมรับซ่ึงกันและกัน

2. บุคลากรในสํานักงานตระหนักถึงหนาท่ีและบทบาทของตนเอง

3. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียว ทํางานเปนทีมมุงเนนผลงาน

เปนหลัก 

4. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีจิตบริการ

   4.5 จุดเนนการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

1) จุดเนนดานผูเรียน

1.1) นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญสูมาตรฐานสากล

1.2) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท รักชาติ ศาสตร กษัตริย ภูมิใจ

ในความเปนไทย หางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 

  1.3) นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปน รายบุคคล 

 2) จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.1) ครูไดรับการพัฒนาองคความรูและสมรรถนะผานการปฏิบัติจริงและความชวยเหลือ อยาง

ตอเนื่อง 

2.2) พัฒนาผูบริหารสถานศึกษากลุมท่ีมีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาเรงดวน

2.3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเปนมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ ไดรับการ ยกยอง เชิดชู

เกียรติอยางเหมาะสม 

 2.4) ครูและผูบริหารสถานศึกษาบรรจุใหม ยายมาปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับ การ

พัฒนาและสามารถดําเนินการในภารกิจท่ีรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) จุดเนนดานการบริหารจัดการ

3.1) สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหารจัดการโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ เนนการ

กระจายอํานาจ การมีสวนรวม และการรับผิดชอบตอการดําเนินงาน 

3.2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษารวมมือกันจัดการศึกษาอยาง มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน 

4) จุดเนนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน

4.1) เรงรัดผลสัมฤทธิ์
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  4.2) คิด อาน เขียนคลอง  

  4.3) ผานรับรองมาตรฐาน  

  4.4) สืบสานคุณธรรม  

  4.5) นอมนําหลักปรัชญาฯ 

  4.6) นําพาสูความเปนเลิศ  

  4.7) เปดโอกาสใหถวนท่ัว  

  4.8) เขาสูรั้วอาเซียน 
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สวนท่ี  3 

รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2565 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

การบริหารงานงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

                สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  คาดวาจะไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในสวนของงบดําเนินงาน  เพ่ือ
เปนคาใชจายสําหรับการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  และการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมท้ังการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตรการปฎิรูปการศึกษา จํานวน 8,425,300 บาท(แปดลานสี่แสนสองหม่ืนหาพันสามรอยบาทถวน)  และ
คาดการณวาจะไดรับงบประมาณจากสํานักตาง ๆ เพ่ิมเติมตามนโยบาย กลยุทธ และจุดเนน 
                ในสวนของแนวทางการจัดทําโครงการการใชจายงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ไดคํานึงถึงความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ความตองการในทองถ่ิน และสนองตอบความตองการจําเปนของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาเปนสําคัญ   โดยจัดทําโครงการ จํานวน  32  โครงการ ใหมีความ
ครอบคลุมกับนโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   และกําหนดแผนการใชจายเงิน
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565   เพ่ือใหผูรับผิดชอบนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค ในการ
จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ใหนักเรียนไดรับการพัฒนามีความรูและ
ทักษะท่ีแข็งแกรงและเหมาะสม  เปนพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนระดับสูงและการดํารงชีวิตในอนาคต และ
สอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

       โครงการท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ไดดําเนินการนําเขาขอมูลแผนงาน/
โครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) จํานวน 32 โครงการ รายละเอียด ดังนี้ 

1. งบบริหารจัดการสํานักงาน   จํานวน  4,000,000 บาท
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จํานวน  4,425,300 บาท
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       สรุปรายละเอียดแผนการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2565 
 การบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีดังนี้ 

1. การบริหารจัดการสํานักงาน  จํานวน  4,000,000 บาท

ที่ รายการ จํานวนเงิน 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

คาซอมแซมครุภัณฑ 
- คาซอมรถยนตสวนกลาง
- คาซอมคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
- คาซอมเครื่องปรับอากาศ
- คาซอมอุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน
คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
คาวัสดุสํานักงานและคาถายเอกสาร
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ กรณี ไมมีงบประมานรองรับ
คาใชจายอ่ืน ๆ กรณี ไมไดตั้งงบประมาณไว
คาจางชั่วคราว
คาสาธารณูปโภค

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

150,000.00 
500,000.00 
350,000.00 
568,600.00 

1,474,200.00 
750,000.00 

 รวมงบบริหารเขตฯ ท้ังส้ิน 4,000,000.00 

2. การบริหารโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.1  ตารางสรุปโครงการ กลุมท่ีรับผิดชอบ และเงินงบประมาณท่ีตองการใช

ท่ี   กลุม/หนวย  จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
สพป.ชพ.1 

งบประมาณ  
 สพฐ. 

 1 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา     3   720,000 
 2 สงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
    1    53,500 

 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     3 
1,267,700 

 4 บริหารงานการเงินและสินทรัพย     1     71,000 
 5 บริหารงานบุคคล     3   143,300 
 6 อํานวยการ     5   971,800 
 7 นโยบายและแผน     4 169,000 
 8 สงเสริมการจัดการศึกษา   10   830,900  
 9 กฎหมายและคดี     1 158,100 
10 ตรวจสอบภายใน     1 40,000 

  รวมท้ังสิน้    32 4,425,300 370,000 

370,000
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2.2  การบริหารโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานความม่ันคง 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

งบ สพป.ชพ.1  งบ สพฐ. 

1 สงเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ      75,000 - 

2 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 38,300 310,000 

3 ฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

72,000 5,000 

4 ปองกันปญหาและแกไขภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา        

ภายใตระบบดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 

219,100 33,000 

รวมงบประมาณ 404,400 348,000 

   ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการสรางความสามารถในการแขงขนั

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

งบ สพป.ชพ.1  งบ สพฐ. 

1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือความยั่งยืนของ สพป.ชพ.1 

โดยใชรูปแบบ CPN 1 WORK MODEL 

500,000 - 

    รวมงบประมาณ 500,000 -
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  ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

งบสพป.ชพ.1 งบ สพฐ. 

1 สงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา 170,000 - 

2 ติดตามความกาวหนา นําพาสูความสําเรจ็ (ก.ต.ป.น) 50,000 - 

3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 53,500 - 

4 พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัล               

ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1,190,000  - 

5 ยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 26,500 - 

6 การเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ 51,200 - 

7 การบริหารงานบุคคลเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ          

ปฏิบัติงาน 

60,300 

8 การจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นตํ่ากวาสายสะพายและเหรียญ                   

จักรพรรดิมาลา 

30,400 - 

9 เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมิน 

ตําแหนงและวิทยฐานะ 

52,600 - 

10 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําปงบประมาณ 2565 ระดับจังหวัด 

- 22,000 

11 ฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความ 

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

12 เสรมิสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

15,800 

13 ยกระดับคุณภาพการแนะแนวเพื่อการศึกษาตอเชื่อมโยงอาชีพและการมี

งานทํา 

83,000 - 

14 แขงขันกีฬานักเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 200,000 - 

15 สรางความเขมแข็งคุณธรรม จริยธรรม ในองคกร 622,100 - 

16 พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกยองเชิดชูเกียรติเสริมสรางขวัญกําลังใจใหแก 

ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

      92,000 - 

17 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 70,400 - 

18 ปรับปรุงภูมิทัศนอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 137,800 - 

19 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 20,000 - 

  รวมงบประมาณ 3,067,900 22,000 

-

-

- 

- 
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 ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม      

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

งบ สพป.ชพ.1 งบ สพฐ. 

1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 78,700 - 

2 สรางเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมการเขาถึงบริการ 27,700 - 

    รวมงบประมาณ 106,400 - 

     ยุทธศาสตรที่ 5  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

งบสพป.ชพ.1 งบ สพฐ. 

1 สงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสํานักรักษส่ิงแวดลอมและนอมนําศาสตร

พระราชามาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางย่ังยืน 

37,100 - 

รวมงบประมาณ 37,100 - 

 ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

งบสพป.ชพ.1 งบ สพฐ. 

1 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ 71,000 - 

2 สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาดวยการตรวจสอบภายใน 40,000 - 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบควบคุม

ภายใน 

     49,500 - 

4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการ 122,400  - 

5 การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดต้ังจัดสรรและติดตามการบริหารจัดการ

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

11,600 - 

6 การขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 15,000 - 

รวมงบประมาณ   309,500 - 

     รวมงบประมาณสําหรับพฒันาคุณภาพการศึกษา 4,425,300 370,000 

รวมงบประมาณสําหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สพป.ชพ.1+สพฐ.) 4,795,300 

รวมงบประมาณสําหรับการบรหิารจัดการสํานักงาน 4,000,000 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 8,795,300 
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   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/ตามนโยบาย สพฐ. 
       ของกลุม/หนวย 

 กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

 กลุมบริหารงานบุคคล

 กลุมอํานวยการ

 กลุมนโยบายและแผน

 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

 กลุมกฎหมายและคดี

 หนวยตรวจสอบภายใน
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โครงการ      สงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ยุทธศาสตรชาติท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบท ฯ ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู  
นโยบาย สพฐ.ดานท่ี 4  ดานคุณภาพ (3.2) 
ผูรับผิดชอบโครงการ       นางสาวหฤทัย  วรรทมาตร  และศึกษานิเทศกทุกคน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนเกง คนดี และมีคุณภาพ 
โดยคนไทยมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผู อ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีล และเปนพลเมือง          
ของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และ
อนุรักษภาษาถ่ิน เปนนวัตกรรม นักคิด ผูประกอบการ เกษตรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง ซ่ึงแผนแมบทภายใตยุทศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา 
การปรับเปลี่ยนการเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21 ขอท่ี 1 การพัฒนากระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้น ตั้งแต
ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ท่ีฐานความรูและระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีเปนหลักสูตรสมรรถนะใหไดมาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นนํา      
ท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับ
การนิเทศ และการติดตามประเมินผล และขอท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ 
โดยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษา และปฏิรูปการสอนท่ีนําไปสู    
การวัดผลในเชิงทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 มากวาการวัดความรู 

              พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 
มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือ
วาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมี
การจัดทํารายงานประจําป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2561 
เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 สาระสําคัญของกฎกระทรวงฯ ขอ 3 ไดกําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดให
มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกําหนดพรอมท้ังจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและดําเนินการ
ตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง
ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ถือเปนหนวยงานตนสังกัดท่ีกํากับดูแล
สถานศึกษาในสังกัดมีหนาท่ีใหคําปรึกษา ชวยเหลือและแนะนําสถานศึกษา เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมท้ังเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมแกสถานศึกษาในการเขารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก จึงไดกําหนดโครงการนี้ข้ึน 
2. วัตถุประสงค
       2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาใหเขมแข็ง ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
       2.2 เพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกแกสถานศึกษาในสังกัด 
       2.3 เพ่ือสรางเครือขายโรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ เปนสถานศึกษาตนแบบดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมท้ังเปนแหลงศึกษาดูงาน ใหคําแนะนําชวยเหลือสถานศึกษาอ่ืน ๆ ในสังกัด 
3. เปาหมาย

3.1 เชิงผลผลิต (Output)
1. ผูบริหาร ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และศึกษานิเทศก มีความรูเรื่องการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report) 
2. สถานศึกษารอยละ 100 ไดรับการนิเทศกํากับติดตาม และประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2561 และซักซอมการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (Mock Assessment) ใหกับสถานศึกษาท่ีเขารับการประเมินคุณภาพภายนอก 

3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีเครือขายโรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome) 
1. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเขมเข็ง มีประสิทธิภาพ และจัดทํา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไดอยางถูกตอง 
2. สถานศึกษาผานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.

อยางมีคุณภาพ  
3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีสถานศึกษาท่ีเปนตนแบบดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 3.3 ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ
1. สถานศึกษารอยละ 100 ไดรับการนิเทศกํากับติดตาม และประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2561 และซักซอมการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (Mock Assessment) 

2. สถานศึกษารอยละ 100  จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา พ.ศ.
2564 ไดอยางถูกตอง เสนอหนวยงานตนสังกัด และเผยแพรสูผูมีสวนเก่ียวของไดทันตามเวลากําหนด 

3. สถานศึกษารอยละ 90 มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับดีข้ึนไป
4. สถานศึกษารอยละ 80 ผานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ระดับดีข้ึนไป
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5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีสถานศึกษาท่ีเปนตนแบบดานการประกันคุณภาพการศึกษา
จาํนวน  10  แหง (1 เครือขาย 1 ตนแบบระบบงานประกัน) 
4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
            4.1 สถานศึกษาทุกโรงมีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

4.2 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนดสถานศึกษาทุกโรงมีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่องและเปนระบบและพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

4.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีสถานศึกษาตนแบบดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา สามารถใหคําแนะนําชวยเหลือสถานศึกษาอ่ืน ๆ ในสังกัด และเปนแหลงศึกษาดูงานได 

5. สถานท่ีดําเนินการ
5.1 สถานศึกษาในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จํานวน 

107 โรงเรียน  
5.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
     ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565 

7. แผนการใชจายงบประมาณ  จํานวน   170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน)

 แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 
ไตรมาสท่ี 
2/2565 

ไตรมาสท่ี 
3/2565 

ไตรมาสท่ี 
4/2565 

1. กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
และการจัดทํารายงานพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาประจําป (SAR) ปการศึกษา
2564

60,000 60,000 

2. กิจกรรม สังเคราะหผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
ปการศึกษา 2564

50,000 50,000 

3. กิจกรรม นิเทศกํากับติดตามและ
ประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2561 และ
ซักซอมการประเมินคุณภาพภายนอก

บูรณาการกิจกรรมนิเทศรวมกับ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือความยั่งยืน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 โดยการในรูปแบบ CPN1 WORK MODEL 
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 แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 
ไตรมาสท่ี 
2/2565 

ไตรมาสท่ี 
3/2565 

ไตรมาสท่ี 
4/2565 

(Mock Assessment) ใหกับ
สถานศึกษาท่ีเขารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
4. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรยีนรูโรงเรียนท่ี
มีผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศและเปน
สถานศึกษาตนแบบและแกนนําดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทุกแหง
รวมท้ังเปนแหลงศึกษาดูงาน ให
คําแนะนําชวยเหลือสถานศึกษาอ่ืน ๆ
ในสังกัด

60,000 60,000 

รวม 60,000 50,000 60,000 170,000 

8. รายละเอียดการใชงบประมาณ  จํานวน  170,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ)

กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน 
งบดําเนินงาน 

จํานวน 
(คน) 

ราคา 
/หนวย 

จํานวน 
(วัน/ม้ือ) 

รวม 

1. กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการจัดทํารายงาน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจําป (SAR) ปการศึกษา
2564
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- อาหารกลางวัน
- คาวิทยากร
- คาพาหนะสําหรับ คณะกรรมการ (ตามท่ีจายจริง)
- คาวัสดุอุปกรณ

220 คน 
220 คน 
  3 คน 

35/ม้ือ 
120/ม้ือ 

600/ชั่วโมง 

1วัน/2ม้ือ 
1วัน/1ม้ือ 
6 ชั่วโมง 

15,400 
26,400 
10,800 
 4,500 
 2,900 

2. กิจกรรม สังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา 2564
- จัดสรรใหเครือขายสถานศึกษาเปนงบดําเนินการ
สังเคราะห SAR 

10 
เครือขาย 

5,000/
เครือขาย 

50,000 

3. กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูโรงเรียนท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศและเปนสถานศึกษาตนแบบและ
แกนนําดานการประกันคุณภาพการศึกษา ทุกแหง
รวมท้ังเปนแหลงศึกษาดูงาน ใหคําแนะนําชวยเหลือ
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กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน 
งบดําเนินงาน 

จํานวน 
(คน) 

ราคา 
/หนวย 

จํานวน 
(วัน/ม้ือ) 

รวม 

สถานศึกษาอ่ืน ๆ ในสังกัด 
- คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน
- รางวัลสําหรับสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัล 10 รางวัล
(1 เครือขาย 1 ตนแบบระบบงานประกัน)
- โลรางวัล
- คาวัสดุอุปกรณ

5 คน 
10 แหง 

500/คน 
4,000/แหง 

 2,500 
40,000 

10,000 
7,500 

  รวม 170,000 
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โครงการ          การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยการใชรูปแบบ CPN 1  

WORK MODEL  

ยุทธศาสตรชาติท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบท ฯ ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู  

นโยบาย สพฐ.ดานท่ี 3  ดานคุณภาพ (3.3) 

ผูรับผิดชอบโครงการ          นางสาวอภิตา  เกียงสุภา  และคณะ  

1. หลักการและเหตผุล

  ประเทศไทย ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แขงขันกับประเทศอ่ืนๆ จึงไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560–2579) เปนแผนแมบทในการพัฒนา
ประเทศระยะยาว  และกําหนดให การ พัฒ นาและเสริมสร างศักยภ าพทรัพยากรมนุ ษย เป นหนึ่ ง         
ในยุทธศาสตรท่ีสําคัญของชาติ โดยมุงเนนการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ  มี
ความพรอมท้ังกายใจ สติปญญา มีการพัฒนาท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีทุกชวงวัย เพ่ือกาวมาเปนกําลังหลักใน
การขับเคลื่อนประเทศไทยสูยุค 4.0 (Thailand 4.0) หรือยุคแหงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรมสงเสริมให
คนในประเทศใชความคิดสรางสรรคมาปรับเปลี่ยนเปนนวัตกรรมขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจเติบโตและมีการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดมุงหมายใหผูเรียนไดมีโอกาสในการเรียน
และสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ อีกท้ังกําหนดให
พัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีสําคัญ ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนการเสริมสราง
ศักยภาพท้ังดานการเรียนรูควบคูกับการพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนนั้น  

 นโยบาย สพฐ.ดานท่ี 3ดานคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสงเสริมการจัด
การศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน 
สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะ และทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูงนวัตกรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีดิจิตอล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน แสดงใหเห็นวา สพฐ. เห็นถึงความสําคัญของการ
วางรากฐานใหแกเด็กและเยาวชนไทย ตั้งแตระดับข้ันพ้ืนฐาน จึงไดดําเนินการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู Active 
Learning รวมกับภาคีเครือขายเพ่ือสงเสริมใหคนไทยทุกคนในสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ไดรับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ผานกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning รวมถึงพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู Active Learning ท่ีสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถวิเคราะหและเลือกนวัตกรรมไดตามความตองการ
และเหมาะสมกับบริบทพรอมท้ังเชื่อมโยง สื่อ นวัตกรรมทรัพยากร และองคความรูจากภาคีเครือขายไป
ประยุกตใชตามบริบทพ้ืนท่ีดวยรูปแบบและระบบท่ีเขาถึงสะดวกและมีคุณภาพ สามารถพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ใหมีความรู คูคุณธรรม ไดรับการพัฒนาดานระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงคอยางครบถวน  
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จึงไดนํา 8 จุดเนนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ศึกษาทฤษฎีท่ีสอดคลองกับการแกปญหาดังกลาว ขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ 
โดยดําเนินโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ PAOR เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ตั้งแตปการศึกษา 2558 จนถึงปจจุบัน 
ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาครอบคลุมทุกดาน กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จึงนําคานิยม
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ตอยอดการพัฒนาดวยการดําเนินโครงการการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยการใชรูปแบบ 
CPN 1 WORK Model เปนการบริหารการจัดการศึกษาท่ีอาศัยความรวมมือของผูบริหาร ครู นักเรียน และผูมี
สวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาท่ีเนนการบูรณาการองคความรูจากศาสตร   ตาง ๆ เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติ
โดยใหผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา สรางภาคีเครือขายท่ีเขมแข็งขับเคลื่อนทางดานวิชาการ 
ดานคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิต ประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก ไดแก 1. ตอยอดผลการดําเนินงาน      
2. ประสานเครือขายรวมพัฒนา 3. นําพาสูความเปนเลิศท่ียั่งยืน เพ่ือสนับสนุนใหสถานศึกษา ครูผูสอนสามารถ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในแบบ Active Learning ท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรูใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วิเคราะหและเลือกใชนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูใหสงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ไดตามความ
ตองการและเหมาะสมกับบริบทตอไป
2. วัตถุประสงค

2.1 เพ่ือใหสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 
(Smart School) 

2.2 ผูบริหาร มีความรอบรู เปนผูนํา พาทํา โดยใชกระบวนการ PLC (Smart Directors) 
2.3 เพ่ือใหครูผูสอน สามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในแบบ Active Learning ท้ัง 8 

กลุมสาระการเรียนรู ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถเขาถึงโลกดิจิทัล สรางสรรคสื่อสูงานวิจัยได (Smart 
Teachers)  

2.4 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอานออก เขียนไดและการ
สื่อสาร มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (21st Century learning & Life Skills 3r 8c) (Smart Students) 

2.5 เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีครอบคลุมทุกดาน (Smart Area based)  
3. เปาหมาย

3.1 เชิงผลผลิต  (Output)

1) สถานศึกษา มีแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning

2) ผูบริหาร มีความรอบรู เปนผูนํา พาทํา โดยใชกระบวนการ PLC

3) ครผููสอน สามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในแบบ Active Learning ท้ัง 8 กลุมสาระ

การเรียนรู ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถเขาถึงโลกดิจิทัล สรางสรรคสื่อสูงานวิจัยได 

4) ผูเรียนมีผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอานออก เขียนได และสื่อสารมีทักษะ ใน

ศตวรรษท่ี 21 (21st Century learning & Life Skills 3r 8c) 

5) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี

ครอบคลุมทุกดาน 
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3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome) 

1) Smart Schools สถานศึกษามีความเปนองคกรแหงการเรียนรู  (Learning Organization)

2) Smart Directors ผบูรหิาร มีความรอบรู เปนผูนาํ พาทาํ โดยใชกระบวนการ PLC (Personal 

Mastery/ Shared Vision/ Teacher Empowerment) 

3) Smart Teachers ครูผูสอนสรางสรรคสื่อนวัตกรรมสูงานวิจัยคุณภาพ สามารถจัดการเรียนการสอน

แบบ Active Learning เขาถึงโลกดิจิทัลได (Learning & Teaching Innovations R&D) 

4) Smart Students นักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (21st Century learning & Life Skills

3r8c) 

5) Smart Area based  มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ สูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ยั่งยืน โดยการใชรูปแบบ CPN1 WORK Model 

  3.3 ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ  

1) สถานศึกษา รอยละ 80 มีแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning

2) สถานศึกษา รอยละ 80 มีเครือขายรวมพัฒนาเพ่ิมข้ึนอยางนอย 1 โรงเรียน มีการเผยแพร

องคความรูและไดรับการยอมรับ 

3) ครูผูสอน จํานวน 107 โรงเรียน ไดรับการนิเทศ ติดตาม และดูแลชวยเหลือเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางยั่งยืน 

4) นักเรียน รอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน มีทักษะการคิด วิเคราะหและเขียน สามารถ

พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค คุณธรรมพ้ืนฐาน 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

4.1 สถานศึกษา ในสังกัดมีแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning

4.2 สถานศึกษามีเครือขายรวมพัฒนาในการเผยแพรองคความรู ดวยกระบวนการ PLC และไดรับ

การยอมรับ 

 4.3 ครูผูสอน ไดรับการนิเทศ ติดตาม และดูแลชวยเหลือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน 

 4.4 นักเรียนในสังกัด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน มีทักษะการคิด วิเคราะหและเขียน สามารถพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค คุณธรรมพ้ืนฐาน 

 4.5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา             

ท่ีครอบคลุมทุกดาน โดยการใชรูปแบบ CPN 1 WORK Model 

5. สถานท่ีดําเนินการ

5.1 สถานศึกษาในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จํานวน 107 โรงเรียน

5.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
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6. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
7. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  จํานวน  500,000  บาท  (หาแสนบาทถวน)

แผนการปฎิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

1. กิจกรรม ตอยอดผลการดําเนินงาน

(WORK)

 6,000 6,000 

2. กิจกรรม ประสานเครือขายรวม

พัฒนา (Observation)

73,800 73,800 

3. กิจกรรม นําพาสูความเปนเลิศท่ียั่งยืน

(Refection & Knowledge

Management : KM)

420,200 420,200 

รวม 79,800 420,200 500,000 

8. รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน 500,000 บาท  (ขอถัวจายทุกรายการ)

ท่ี กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน 
จํานวน

(คน) 

ราคา/

หนวย 

จํานวน 

วัน/ม้ือ 
รวม 

1 กิจกรรม ตอยอดผลการดําเนินงาน 

ประชุม รับทราบการดําเนินงานตามโครงการ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือความยั่งยืนของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 

เขต 1 โดยการใชรูปแบบ CPN1 WORK Model 

วิเคราะหผล/วางแผนการดําเนินงานท่ีผานมา 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- อาหารกลางวัน

  40 คน 

  40 คน 

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 

1วัน/2 ม้ือ 

1วัน/1 ม้ือ 

2,800 

3,200 

2 กิจกรรม ประสานเครอืขายรวมพัฒนา 

- แตงตั้งคณะทํางานระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
- สังเคราะหงานตาง ๆ ของกลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
- นิเทศบูรณาการงาน สรางเครือขายการมีสวน
รวมพัฒนา ในระดับสถานศึกษา ระดับเครือขาย
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ท่ี กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน 
จํานวน

(คน) 

ราคา/

หนวย 

จํานวน 

วัน/ม้ือ 
รวม 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดวยรูปแบบ PAOR 
พัฒนากลุมเปาหมายตามแนวทางการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 
- คาเบี้ยเลี้ยง
- คาพาหนะเดินทาง (ตามท่ีจายจริง)

40 คน 120/คน 2 วัน  9,600 

64,200 

3 กิจกรรม นําพาสูความเปนเลิศท่ีย่ังยืน 

  3.1 พัฒนาการอานคิด วิเคราะหและเขียน เพ่ือ

ตอบสนองนโยบาย การอานออกเขียนไดชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1   

  3.2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET, NT 

ในเชิงบูรณาการ 

 3.3 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระ            

การเรียนรู 

  3.4 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ

วิทยาการคํานวณ (Coding Scienece)  

และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 

  3.5 พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนรูปแบบ 

Active learning สงเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 

  3.6 พัฒนาทักษะข้ันสูง PISA และการขับเคลื่อน

การใชสื่อ "obec content center" 

  3.7 พัฒนาการเรียนรูสูหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

  3.8 พัฒนาการจัดการเรียนรู เพศวิถีศึกษา 

  3.9 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในองคกร 

  3.10 พัฒนาทักษะชีวิต สรางนักคิดงานอาชีพ 

  3.11 พัฒนาสรางสรรคสื่อนวัตกรรมสูงานวิจัย

คุณภาพโดยครูผูสอนสงผลงานรวมประกวด

แขงขันในงานเสวนาวิชาการ “เปดบานนักคิด 

ทักษะชีวิต CPN 1” 
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ท่ี กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน 
จํานวน

(คน) 

ราคา/

หนวย 

จํานวน 

วัน/ม้ือ 
รวม 

การดําเนินงาน 

1. รางวัลเงินสด สําหรับผูชนะการประกวด

กิจกรรมท่ี 1-11 รางวัล

- รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 3 รางวัล

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 3 รางวัล

- รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล

2. คาตอบแทนคณะกรรมการในการตัดสินผลงาน

3. คาจัดทําเกียรติบัตรพรอมกรอบทองของ

กิจกรรม 1-11 ในการประกวดผลงานเปดบาน

นักคิดฯ (จํานวนผูเขารวมประกวดโดยประมาณ)

4. คาจัดทําโลรางวัล

40 คน 

 209 คน 100/คน 

55,000 

132,000 

99,000 

66,000 

40,000 

20,900 

7,300 

 รวม  500,000 

11 คน 

33 คน 

33 คน 

33 คน 

5,000/คน 

4,000/คน 

3,000/คน 

2,000/คน 

2 วัน500/คน
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โครงการ      ติดตาม ความกาวหนา นําพาสูความสําเร็จ (ก.ต.ป.น.) 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 3   การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทฯ ประเด็นท่ี 12     ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 3    ดานคุณภาพ (3.3) 

ผูรับผิดชอบโครงการ             นางวลัยรัตน  ขวัญพุฒ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตรชาติท่ี 3 (พ.ศ. 2561 – 2580) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนเกง คนดี และมีคุณภาพโดย                

คนไทยมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ 

รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ  อดออม  โอบออมอารี  มีวินัย  รักษาศีล และเปนพลเมืองของชาติ มีหลัก

คิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี  21  ตามแผนแมบทฯ  ประเด็นท่ี 12 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับเพ่ือเสริมสรางระบบนิเทศนวัตกรรมท่ีเขมแข็ง   มีการกําหนดบทบาทหนาท่ี             

ของคณะกรรมการติดตาม   ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมี

การศึกษา วิเคราะห วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการดําเนินการโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของ

หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือการเตรียมการรับการประเมินจากหนวยงาน

ภายนอก ปจจัยแหงความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนองครวมและเกิดการมีสวนรวมของ

ผูเก่ียวของ จําเปนตองใชกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินงาน            

ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดใหประสบความสําเร็จตามมาตรฐาน  จึงกําหนดบทบาทหนาท่ีของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ตระหนักและเห็นความสําคัญในเรื่องนี้เปน              
อยางมาก โดยกําหนดใหการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศเปนนโยบายหลักในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาใหสูงข้ึน จึงจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
2. วัตถุประสงค

       2.1 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนไปตามบทบาทหนาท่ีและบรรลุเปาหมาย 

       2.2 เพ่ือใหหนวยงานและสถานศึกษาไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง 

       2.3 เพ่ือสนับสนุน สงเสริมชวยเหลือ สถานศึกษาใหไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
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3. เปาหมาย

3.1 เชิงผลผลิต  (Output)

1. ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

2. ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา จํานวน 107 โรงเรียน

3. ประชุมสะทอนผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ ใหขอเสนอแนะและจัดทํารายงาน การ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ปงบประมาณ 2565 

    3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome) 

1. การดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา มีการประชุมอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ีมีความ

สมบูรณ มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 

3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีขอมูลสารสนเทศ ผลการดําเนินงานจาก ก.

ต.ป.น.  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

    3.3 ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ  

1. ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

2. ประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

4.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีระบบการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษาท่ีเปนรูปธรรมและมีคุณภาพ 

4.2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ไดรับการสงเสริม สนับสนุน 

ชวยเหลือในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 

4.3 โรงเรียนมีคุณภาพ และมีความพรอม เพ่ือเตรียมรับการประเมินจากภายนอก 

5. สถานท่ีดําเนินการ    โรงเรียนในสังกัดจํานวน 107 โรงเรียน

6. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ     1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565
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7. แผนการใชจายเงินงบประมาณ จํานวน  50,000  บาท (หาหม่ืนบาทถวน)

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

   รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

1.ประชุมคณะ ก.ต.ป.น.  7,000  7,000 

2.ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา

  30,080  30,080 

3.ประชุมสะทอนผลการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศใหขอเสนอแนะและ

จัดทํารายงาน ก.ต.ป.น.

  12,920  12,920 

รวม     7,000  30,080  12,920  50,000 

8. รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน  50,000 บาท  (ขอถัวจายทุกรายการ)

ท่ี  กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน  จํานวน 

 (คน) 

ราคา/ 

 หนวย 

 จํานวน 

 วัน/มื้อ 

    รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1.ประชุมคณะ ก.ต.ป.น. 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม

- คาอาหารกลางวัน

- คาพาหนะ/คาชดเชยนํ้ามันเชื้อเพลิง

- คาวัสดุ

20 คน 

20 คน 

10 คน 

35/มื้อ 

80/มื้อ 

1วัน/2มื้อ 

1วัน/1มื้อ 

1วัน 

1,400    

1,600    

3,000     

1,000 

2 กิจกรรมท่ี 2 ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา 

- คาเบ้ียเล้ียง

- คาพาหนะ/คาชดเชยนํ้ามันเชื้อเพลิง

- คาวัสดุ

28 คน 

20 คน 

120/มื้อ 3วัน 10,080   

18,000    

2,000 

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมสะทอนผลการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศใหขอเสนอ         แนะและจัดทํ

รายงาน ก.ต.ป.น. 

- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม

- คาอาหารกลางวนั

- คาพาหนะ/คาชดเชยน้าํมนัเชือ้เพลิง

- คาวัสดุ/คาถายเอกสาร

20 คน 

20 คน 

28 คน 

35/มื้อ 

80/มื้อ 

1วัน/2มื้อ 

1วัน/1มื้อ 

1,400 

1,600 

8,400 

1,520 

รวม  50,000 
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โครงการ           พัฒนาเครือขาย ระบบขอมูลสารสนเทศ และคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตรชาติท่ี 3       ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
แผนแมบทฯ ประเด็นท่ี 12    การพัฒนาการเรียนรู 
นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 3       ดานคุณภาพ (3.4)  
ผูรับผิดชอบโครงการ        นางนันทนภัส เกียรติมาพรศักดิ์  และคณะ 

1. หลักการและเหตุผล

  การพัฒนาเครือขาย ระบบขอมูลสารสนเทศ และคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี เปนการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพมนุษย  การพัฒนาการเรียนรู  ซ่ึงเปนไปตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ดานคุณภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหมมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถ  ในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง  รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู  และ ดานประสิทธิภาพ ระบบ
บริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง 
ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เปนสิ่งท่ีจําเปนและเปนท่ียอมรับในยุคปจจุบันและเปนยุค              
ท่ีหนวยงานตาง ๆ เห็นความจําเปนและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงาน การบริหารงานและการตัดสินใจ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในองคการ  ใหสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชเพ่ือเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  และใหความสําคัญกับความม่ันคงปลอดภัย               
ไซเบอร  มีการพัฒนาระบบเครือขาย  ระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา  เว็บไซตระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการ และระบบการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคุณภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยีทางไกลเปนการจัดการศึกษาท่ีใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียน  การสอนในทุกหองเรียน แกปญหา
การขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียน
และครูไดเขาถึงสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูมายกระดับคุณภาพการศึกษา
ไดแก การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) เพ่ือแกปญหาคุณภาพ
การศึกษาของครูอยางครบถวน เปนการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ลดชองวาง และเพ่ิมโอกาสในการเขาถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพใหกับประชาชน และเปนการดําเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสนองพระราชดําริใน
การท่ีจะพัฒนาการศึกษาไทยใหเจริญกาวหนา 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1  ตระหนักและใหความสําคัญ เพ่ือใหการ
บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง  มีประสิทธิภาพ 
จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาเครือขาย  ระบบขอมูลสารสนเทศและคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี ข้ึน 

2. วัตถุประสงค
2.1 เพ่ือพัฒนาเครือขายและระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Big Data) ของสํานักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาใหมีคุณภาพ 
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2.2 เพ่ือสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการสํานักงานเขตและสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือชวยเหลือและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV ของ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดไดอยางมีคุณภาพ 

2.4 เพ่ือจัดประชุมทางไกลผานจอภาพ (Video Conference) ระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กับสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 107 โรง  ไดอยางมีคุณภาพ 

2.5 เพ่ือพัฒนาระบบและเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ใหมี
ประสิทธิภาพ  เปนปจจุบนั และปรับปรุงขอมูลอยางตอเนื่อง 
3. เปาหมาย

3.1 เชิงผลผลิต  (Output)
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีระบบบริหารจัดการศึกษา  ระบบขอมูล

สารสนเทศท่ีถูกตอง  ครบถวน  สมบูรณ มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
2. สถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถในการจัดการระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

ใหมีคุณภาพ 
3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  มีความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรในระบบ

สารสนเทศ 
4. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จํานวน 41 โรง จัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม DLTV ได

อยางมีคุณภาพ 
5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประชุมทางไกลผานระบบ Video

Conference กับโรงเรียนในสังกัด จาํนวน 107 โรง  ไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 

6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีการพัฒนาระบบและเว็บไซตเปนปจจุบัน

และปรับปรุงขอมูลอยางตอเนื่อง 

 3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome) 
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัด  มีระบบการบริหารจัดการศึกษา

ระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   มีทีมงานคุณภาพและบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใน
การจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  และสถานศึกษา  สามารถนํา
เทคโนโลยีมาปรับใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  โดยใหความสําคัญกับความม่ันคงปลอดภัย          

ทางไซเบอร 

3. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จํานวน 41 โรงเรียน สามารถใชระบบการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม DLTV ไดอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 

4. การติดตอสื่อสารดวยระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ระหวางสถานศึกษา
กับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. เว็บไซตและระบบการปฏิบัติการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
มีประสิทธิภาพในการใชงาน 

6. ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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 3.3 ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และสถานศึกษามีการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา

(Big Data) สูการทํางานระบบดิจิทัลท่ีถูกตอง  ครบถวน  สมบูรณ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพ่ือการบริหาร 
จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

2. รอยละ 100  ของสถานศึกษาท่ีมีบุคลากรท่ีมีความรู  ความสามารถ  ในการจัดการระบบขอมูล
สารสนเทศไดอยางมีคุณภาพ 

3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มีการดําเนินการดานความม่ันคงปลอดภัย
ไซเบอร 

4. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จํานวน 41 โรงเรียน สามารถใชระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
DLTV ไดอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 

5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 และสถานศึกษา  มีการสื่อสารผานระบบ
ดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ระบบเครือขายและเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
มีประสิทธิภาพในการใชงาน 

7. ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากข้ึนไปตอการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
        4.1 สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการ  ระบบขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง  ครบถวน  สมบูรณ 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
        4.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  และสถานศึกษามีความตระหนักในความ
ม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

 4.3 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสามารถใชระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        4.4 โรงเรียนในสังกัดมีการสื่อสารผานระบบดิจิทัล  สามารถประชุมทางไกล (Video Conference) กับ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4.5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีระบบและเว็บไซตท่ีมีประสิทธิภาพ ในการใชงาน 

       4.6 การบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และสถานศึกษา  มีคุณภาพ 

มาตรฐาน  มีความทันสมัย  รองรับการบริการ 

5. สถานท่ีดําเนินการ
        สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ประกอบดวย  อําเภอเมืองชุมพร 
อําเภอทาแซะ  และอําเภอปะทิว 

6. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
7. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  จํานวน  53,500  บาท  (หาหม่ืนสามพันหารอยบาทถวน)
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       แผนการปฎิบัติงาน 
     (กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 
   รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 
ไตรมาสท่ี 
2/2565 

ไตรมาสท่ี 
3/2565 

ไตรมาสท่ี 
4/2565 

กิจกรรมท่ี 1  พัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษา (Big Data) 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา  
1.1  ศึกษา  วิเคราะหนโยบายวาง
แผนการดําเนินงาน   
1.2 ประชุมพัฒนาบุคลากรดานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
1.2  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประมวลผล
และวิเคราะหขอมูล 
1.3  สรุปและรายงานผล/เผยแพรบน
เว็บไซต 
กิจกรรมท่ี 2  จัดทําสื่อฝกอบรม
ออนไลน  เพ่ือสรางความตระหนักดาน
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 
กิจกรรมท่ี 3  ประชุมพัฒนาความรู
ดานการซอมบํารุง ดูแลระบบ การ
จัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
(DLTV) 
กิจกรรมท่ี 4  ประชุมทางไกล (Video 
Conference) ระหวางสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด 
4.1 จัดหาอุปกรณ 
กิ จกรรม ท่ี  5   พั ฒ นาระบ บ และ
เครือขาย 
5.1 สอบถามความตองการพัฒนา
ระบบและเครือขายจากผูใชบริการ 
5.2 ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบฯ 
5.3 พัฒนาเว็บไซต 

54 พัฒนาระบบ AMSS++  
5.5 พัฒนาระบบเครอืขาย  WIFI  
เชื่อมตอหองปฏิบัติงานกลุมกฏหมาย
และคดี  และหนวยตรวจสอบภายใน 
5.6 สอบ ถาม ความ พึ งพ อ ใจขอ ง

13,600 

315 

3,095 

750 

490 

11,100 

10,000 
14,150 

750 

490 

11,100 

13,600 

315 
10,000 
14,150 
3,095 
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       แผนการปฎิบัติงาน 
     (กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 
   รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 
ไตรมาสท่ี 
2/2565 

ไตรมาสท่ี 
3/2565 

ไตรมาสท่ี 
4/2565 

ผูใชบริการ 

  รวม 17,010   36,490 53,500 

8. รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน  53,500.- บาท  (ขอถัวจายทุกรายการ)
ท่ี  กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน จํานวน 

(คน) 
ราคา/ 
หนวย 

จํานวน 
วัน/ม้ือ 

    รวม 

1 

2 

  3 

4 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา (Big Data) ของสํานกังานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา  
1.1  ศึกษา  วิเคราะหนโยบาย  วางแผนการ
ดําเนินงาน   
1.2 ประชุมพัฒนาบุคลากรดานระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร (ZOOM) 
- คาอาหารวาง/เคร่ืองดื่ม
- คาอาหารกลางวัน
1.2  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูล
1.3  สรุปและรายงานผล/เผยแพร
บนเว็บไซต
กิจกรรมที่ 2  จัดทําสื่อฝกอบรมออนไลน  เพื่อ
สรางความตระหนักดานความมัน่คงปลอดภัยไซ
เบอร
กิจกรรมที่ 3  ประชุมพัฒนาความรูดานการซอม
บํารุง ดูแลระบบ การจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV)
- คาอาหารวาง/เคร่ืองดื่ม
- คาอาหารกลางวัน
- คาตอบแทนวิทยากร
กิจกรรมที่ 4  ประชุมทางไกล (Video
Conference) ระหวางสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด
4.1 ติดตั้งโปรแจคเตอรเพดานหองบางผรา
4.2 จัดหาวัสดุจัดประชุมทางไกลวีดีโอ
คอนเฟอเรนซ

5 คน 
   5 คน 

  14 คน 

50 คน 
50 คน 
 3 คน 

35/มื้อ 
80/มื้อ 

35/มื้อ 

35/มื้อ 
80/วัน 

600/ชม. 

1วัน/2มื้อ 
1 วัน 

1 มื้อ 

1วัน/2มื้อ 
1วัน/1มื้อ 
2ชม./คน 

     350 
 400 

490 

3,500 
4,000 
3,600 

3,000 
10,600 
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ท่ี    กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน จํานวน
(คน) 

ราคา/
หนวย 

จํานวน 
วัน/ม้ือ 

    รวม 

5 กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาระบบและเครือขาย 
5.1 สอบถามความตองการพัฒนาระบบและ
เครือขายจากผูใชบริการผาน google from 
5.2 ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบฯ 
5.3 พัฒนาเว็บไซต 

- จัดหาปลั๊กอินแสดงผลเว็บไซต

จากระบบคลาวด

5.4 พัฒนาระบบ AMSS++ 

      5.4.1 ประชุมคณะทํางานฯ / ดําเนินการ

พัฒนาระบบ amss++ 

- คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม

- คาอาหารกลางวัน

- คาเบี้ยเลี้ยง

- คาพาหนะ

     5.4.2 ขยายผล/ สะทอนปญหาการใชงาน/ 

ปรับแกระบบ 

- คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม

- คาตอบแทนวิทยากร

5.5 พัฒนาระบบเครือขาย  WIFI  เชื่อมตอหอง

ปฏิบัติงานกลุมกฏหมายและคดี  และหนวย

ตรวจสอบภายใน

- จัดหาวัสดุอุปกรณติดตั้ง Access Point

5.6 สอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ 

9 คน 

10 คน 
10 คน 
3 คน 
3 คน 

70 คน 
3 คน 

35/ม้ือ 

35/ม้ือ 
80/ม้ือ 
240/คน 

35/วนั 
600/ชม. 

1วัน/1ม้ือ 

1วัน/2ม้ือ 
1วัน/1ม้ือ 

5 วัน 
5 วัน 

1วัน/2ม้ือ 
2 ชม./คน 

315 

10,000 

700 
800 

3,600 
3,000 

2,450 
3,600 

3,095 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  
  ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 3      การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบท ฯ ประเด็นท่ี 11      การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 3          ดานคุณภาพ ขอ 3 (3.4)  
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางวรมาศ ศรีประจันต และคณะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล

โครงการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ขอ 3 การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ชวงชีวิต ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขอ 3 ดานคุณภาพ ขอ 3 (3.4) พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียน การสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

ในปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยมีเจตนารมณท่ีจะ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข            
มีทักษะท่ีเขาถึงการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย เพ่ือมุงสูการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลไปใชในการปฏิบัติ
หนาท่ี ประกอบกับการจัดการศึกษาในสภาวะท่ีเศรษฐกิจและการเมืองท้ังภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง
คอนขางรวดเร็ว มีการแขงขันสูงในหลายมิติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถ
ของผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาถือเปนหัวใจหลักท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยอันเปนรากฐานของการปฏิรูปการศึกษาโดยมุงสูการ
จัดการศึกษาในอนาคตจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาให
สามารถจัดการเรียนการสอนและปรับตัวใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญหลัก
แหงความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา เปนผูนําในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ รวมท้ังการบริหารงานตาม
ภารกิจครอบคลุม ท้ั งด านวิชาการ ด านการบริหารงานบุ คคล การบริหาร ท่ั วไป  ในยุคชีวิตวิ ถี ใหม 
(New Normal) ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับผูบริหาร
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา จึงมีความสําคัญเรงดวนเปนอยางยิ่ง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ 
และทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. วัตถุประสงค
2.1 เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ตามกลุมเปาหมาย มีความรู ความเขาใจ มีทักษะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
2.2 เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ตามกลุมเปาหมาย ไดรับความรู ความเขาใจ มีทักษะ

มีการพัฒนาการใชเทคโนโลยีดิจิทัลสูงข้ึน และนําความรูทักษะท่ีไดรับนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบุคลากรใน
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สถานศึกษาของตนเองไดอยางอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพเปนรูปธรรม เพ่ือปรับใชในยุคชีวิตวิถีใหม 
(New Normal)   

2.3 เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาตามกลุมเปาหมาย ไดศึกษาแหลงเรียนรูแบบอยางของ
วิธีปฏิบัติงานและนําความรูท่ีไดรับในการศึกษาดูงานไปเปนตนแบบไปประยุกตใชใหเหมาะสมในการพัฒนาสถานศึกษา
ของตนเองไปสูความเปนเลิศ และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหสูงข้ึน 
3. เปาหมาย
          3.1 เชิงผลผลิต (Output) 

ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 ตามกลุมเปาหมาย มีความรู 
ความเขาใจ มีทักษะและทัศนคติท่ีดี สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในยุคชีวิตวิถีใหม (New Normal) ในการบริหาร
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาไดสูงข้ึน และสามารถปรับใชวิธีปฏิบัติงานและนําความรูท่ีไดรับใน
การศึกษาดูงานไปเปนตนแบบในการประยุกตใชใหเหมาะสมในการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
ของตนเองไปสูความเปนเลิศ และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหสูงข้ึน 

3.2 เชิงผลลัพธ (Outcom)  
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 ตามกลุมเปาหมายมีทักษะการใช

เทคโนโลยีดิจิทัลสูงข้ึน และสามารถบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ไดอยางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน  

3.3 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
1) ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาตามกลุมเปาหมายในสังกัดรอยละ 90 มีความรูความเขาใจ        มี

ทักษะ มีทัศนคติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู (PLC) และไดนําความรูจากแหลงเรียนรู แบบอยางของวิธีปฏิบัติงาน 
ท่ีไดรับไปจัดกระบวนการการบริหารสถานศึกษาในสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ ไปสูความเปนเลิศ และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาใหสูงข้ึน  

2) ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดรอยละ 90 พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
และสามารถนําไปปรับใชในการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาไดสูงข้ึน 

 3.4 กลุมเปาหมาย/ผูไดรับผลประโยชน 
 ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและโรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
4.1 ผูเขารวมโครงการนําประสบการณ แนวคิด และทิศทางการบริหารและการจัดการศึกษาไปพัฒนาการ

บริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
4.2 ผูเขารวมโครงการนําความรู ทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลไปบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และสถานศึกษา ไดสะดวกรวดเร็วตามยุคชีวิตวิถีใหม (New Normal)  
4.3 ผูเขารวมโครงการ มีวิสัยทัศนเพ่ิมข้ึนในดานการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษานําความรูและประสบการณท่ีไดรับในการศึกษาดูงาน ไปขยายผลไดเหมาะสมสอดคลองกับบริบทนั้นๆ 
เพ่ือนําองคกรไปสูความเปนเลิศ 

4.4 ผูเขารวมโครงการ ไดศึกษาเรียนรูตนแบบการพัฒนาในดานตาง ๆ และนําวิธีการปฏิบัติงาน               
มาปรับใช ไดอยางมีคุณภาพ 
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5. สถานท่ีดําเนินการ
กิจกรรมท่ี 1  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

กิจกรรมท่ี 2  หองประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

กิจกรรมท่ี 3  หองประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1โรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1-5 จํานวน 2 โรง 

6. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ

กิจกรรมท่ี 1 ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

กิจกรรมท่ี 2 มกราคม - มีนาคม 2565

กิจกรรมท่ี 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565

7. แผนการใชจายเงินงบประมาณ จํานวน 1,190,000 บาท (เงินหนึ่งลานหนึ่งแสนเกาหม่ืนบาทถวน)

กิจกรรม 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 

(บาท) 
ไตรมาสท่ี 1 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 2 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 3 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 4 

4/2565 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานผูบริหารการศึกษา

และผูบริหารสถานศึกษา 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาทักษะการใช

เทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับผูบริหาร

การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพ

และสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา

และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

22,050 - 

59,400 

- 14,850 

1,093,700 

36,900 

59,400 

1,093,700 

   รวม 59,400 - 1,108,550 1,190,000 
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8. รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน 1,190,000 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ)

ท่ี กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน 
จํานวน 
(คน) 

ราคา/
หนวย 

จํานวน 
(วัน/ม้ือ) 

รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา  
1) ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยง ฯ และ
ประชุมคณะกรรมการประเมิน ฯ  2 ครั้ง
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาอาหารกลางวัน
- คาพาหนะ (ตามท่ีจายจริง)
- คาวัสดุ
2) คณะกรรมการดําเนินการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหนาท่ี ฯ ครั้งท่ี 1-2
- คาเบี้ยเลี้ยง
- คาพาหนะ (ตามท่ีจายจริง)

20 คน 
20 คน 
12 คน 

9 คน 
9 คน 

35/ม้ือ 
80/ม้ือ 

120/วัน 

2วัน/4ม้ือ 
2วัน/2ม้ือ 

2 วัน 

6 วัน 
6 วัน 

2,800 
3,200 
7,200 
1,020 

6,480 
16,200 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ 
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับผูบริหารการศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา โดยแบงการประชุมเปน 2 รุน 
รุนละ 60 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาอาหารกลางวัน
- คาวิทยากร
     ชั่วโมงละ 600 บาท 
     ชั่วโมงละ 1,200 บาท 
- คาพาหนะเดินทาง(วิทยากร) (ตามท่ีจายจริง)
- คาพาหนะเดินทาง(วิทยากร) ระยะทางไป-กลับ
(466 กม.x2x4 บาท) (ตามท่ีจายจริง)
- คาท่ีพักวิทยากร
- คาจัดทําเอกสาร
- คาวัสดุ
- คาจัดทํารายงานผลโครงการ

120 คน 
120 คน 

10 คน 
2 คน 
10 คน 
2 คน 

2 คน 

1 เลม 

1 วัน/2 มื้อ 

1 วัน/1 ม้ือ 

1คน/1ชม. 
1คน/2ชม. 

1 วัน 
1,864 กม. 

2 หอง 
110 เลม 

8,400 
14,400 

6,000 
4,800 
3,000 
7,456 

2,400 
8,800 
3,994 

150 

80/เลม

35/ม้ือ 
120/มื้อ 
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ท่ี กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน 
จํานวน 
(คน) 

ราคา/หนวย 
จํานวน 
(วัน/ม้ือ) 

รวม 

3 กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
ผูบริหารสถานศึกษาและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรูโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
1) ประชุมวางแผน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
สถานศึกษา ฯ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาอาหารกลางวัน
- คาตอบแทนวิทยากร
- คาวัสดุ
3) ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูโรงเรียนท่ีเก่ียวของ
2 โรงเรียน ในสังกัด สพฐ.
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาอาหารเชา
- คาอาหารกลางวัน
- คาอาหารเย็น
- คาท่ีพัก

- คาจางเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 3 คัน
- คาของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน
- คาจัดทําปายไวนิล
- คาวัสดุ
4) จัดทํารายงานผลโครงการ

20 คน 

130 คน 
130 คน 
4 คน 

130 คน 
130 คน 
130 คน 
130 คน 
128 คน 
   2 คน 
130 คน 

35/ม้ือ 

35/ม้ือ 
120/ม้ือ 
600/ชม. 

50/ม้ือ 
200/ม้ือ 
250/ม้ือ 
350/ม้ือ 
600/คืน 

1,200/คืน 
17,000/คัน 
1,500/ชิ้น 
700/ชิ้น 
150/เลม 

1วัน/1ม้ือ 

1วัน/2ม้ือ 
1วัน/1ม้ือ 

6 ชม. 

10 ม้ือ 
1 ม้ือ 
5 ม้ือ 
5 ม้ือ 
4 คืน 
4 คืน 

3คัน/5วัน 
2 ชิ้น 
1 ชิ้น 
1 เลม 

700 

9,100 
15,600 
3,600 
3,000 

65,000 
26,000 
162,500 
227,500 
307,200 
   9,600 
255,000 
   3,000 
     700 
   5,050 
     150 

   รวม 1,190,000 
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ชื่อโครงการ          การเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
ยุทธศาสตรชาติท่ี 3   การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทฯ ประเด็นท่ี 11     การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
นโยบาย สพฐ.ดานท่ี 3        ดานคุณภาพ (3.4)  
ผูรับผิดชอบโครงการ         นางวัลลา  ชุมมาก  และคณะ 
......................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล
          โครงการเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรชาติ ขอ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  สอดคลองกับแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ขอ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ข้ันพ้ืนฐาน ขอ 3 ดานคุณภาพ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปน  ครูยุคใหม มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี  มีความรูความสามารถในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

          พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม            
ตามมาตรา 56 บัญญัติใหมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงครูผูชวย ใหผูนั้นเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปน
เวลา 2 ป กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู และกอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติใหผูบังคับบัญชาแจงภาระงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมิน ผลงาน ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาทหนาท่ีของขาราชการในฐานะเปนพลเมือง ท่ีดีของชาติ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและ
ผูอ่ืนมีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีคุณลักษณะเหมาะสมในหนาท่ีความรับผิดชอบตาม
มาตรฐานตําแหนง ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการปฐมนิเทศครูผูชวยภายในสามสิบวัน 
นับแตวันเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ สงเสริมการพัฒนาใหเปนครูสูมืออาชีพ 
               จากการดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวยของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในปท่ีผานมา ทําใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ
ความรู ทักษะ เจตคติ  และมีสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งครูบรรจุใหม นับวาเปนทรัพยากรท่ีมีคายิ่ง เพราะเปนบุคคลท่ีมีบทบาทเปน
กําลังสําคัญ ในการพัฒนาการเรียนการสอน สื่อการเรียนรูเพ่ือใหบทเรียนนาสนใจ ทาทาย และจูงใจใหนักเรียนใฝ
เรียนรู (student engagement) นําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน สงผลใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน 
ตามแนวทางการจัดการศึกษา จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ ปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ข้ึน 

2. วัตถุประสงค
           2.1 เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวยมีความรู สามารถปฏิบัติหนาท่ี          
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
           2.2 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย มีจิตวิญญาณความ          
เปนครู มีคุณธรรม และจริยธรรม   
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3. เปาหมาย
  3.1 เชิงผลผลิต (Output) 

          ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ท่ีบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 
2565 ทุกคน มีความรูในการปฏิบัติหนาท่ีและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชี 

     3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome) 
        ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ มีจิต

วิญญาณความเปนครู มีคุณธรรมและจริยธรรม  
     3.3  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวยทุกคน สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผู ชวยทุกคน มีคุณภาพมีจิตวิญญาณของ
ความเปนคร ูมีคุณธรรมและจริยธรรม 

      3.4  กลุมเปาหมาย/ผูไดรับผลประโยชน 
         ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ท่ีบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครูผูชวย ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564  ถึงวันท่ี  31 มีนาคม 2565  ทุกคน 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
        4.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    4.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริธรรม 

5. สถานท่ีดําเนินการ
- กิจกรรมท่ี 1  ณ หองประชุมขุนกระทิง 1  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
- กิจกรรมท่ี 2  ณ สถานท่ีกลุมเปาหมายเขาพัฒนาตนเอง (สถานท่ีตามความเหมาะสม)

6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
- กิจกรรมท่ี 1  เดือน   เมษายน - มิถุนายน  2565
- กิจกรรมท่ี 2  เดือน   เมษายน - มิถุนายน  2565

7. แผนการใชจายเงินงบประมาณ   จํานวน 51,200  บาท  (เงินหาหม่ืนหนึ่งพันสองรอยบาทถวน)

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 
ไตรมาสท่ี 
2/2565 

ไตรมาสท่ี 
3/2565 

ไตรมาสท่ี 
4/2565 

กิจกรรมท่ี 1  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะครู
ผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ 

51,050 51,050 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 
ไตรมาสท่ี 
2/2565 

ไตรมาสท่ี 
3/2565 

ไตรมาสท่ี 
4/2565 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

กิจกรรมท่ี 2  การพัฒนาตนเอง
ดานคุณธรรมจรยิธรรมสาํหรับ
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 

150 150 

รวม 51,050 150 51,200 

8. รายละเอียดการใชงบประมาณ   จํานวน  51,200 บาท   (ขอถ่ัวจายทุกรายการ)

กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน 
จํานวน 
(คน) 

ราคา/
หนวย 

จํานวน(วัน/
ม้ือ) 

รวม 

กิจกรรมท่ี 1  การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสราง
สมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ ปงบ พ.ศ.2565 
1. ประชุมคณะกรรมการและวางแผน

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาอาหารกลางวัน
- คาตอบแทนวิทยากร
- คาพาหนะ (ตามท่ีจายจริง)
- คาจัดทําเอกสาร
- คาวัสดุ
- คาจัดทํารายงานผลโครงการ

10 คน 

130 คน
130 คน 
13 คน 
10 คน 

1 เลม 

35/ม้ือ 

35/ม้ือ 
120/ม้ือ 
600/คน 

120/เลม 

150/เลม 

1 ม้ือ 

1วัน/2ม้ือ 
1วัน/1ม้ือ 

13 ชม. 
1 วัน 

100 เลม 

1 เลม 

      350 

 9,100 
15,600 
 7,800 
 3,000 
12,000 

   3,050 
   150 

กิจกรรมท่ี 2  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
ขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 

- คาจัดทํารายงานผลโครงการ 1 เลม 150/เลม 1 เลม       150 
     รวม   51,200 
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โครงการ     ยกยอง เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรชาติท่ี 3     การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทฯ ประเด็นท่ี 11       การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
นโยบาย สพฐ.ดานท่ี 3        ดานคุณภาพ (3.4)  
ผูรับผิดชอบโครงการ            นางอรัญญา  ทองดี และคณะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล

  โครงการยกยอง เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ชาติขอ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ขอ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ขอ 3 ดานคุณภาพ ขอ 3(3.4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนคร ู

 รัฐบาลใหความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาและยกระดับ    
คุณภาพคนในสังคม สิ่งสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาประการหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพครูใหมีความรู 
ความสามารถ  มีความเจริญกาวหนาในวิชาชีพ มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศจากสภาพสังคม 
ท่ีเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ เพ่ือเปนครูท่ีมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 เพ่ือขวัญกําลังใจและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา 
ท่ีมีความประพฤติดี มีความรูความสามารถเปนท่ีประจักษจนสามารถเปนแบบอยางท่ีควรยกยองของนักเรียน 
เพ่ือนครู เพ่ือนรวมงานและบุคคลท่ัวไป สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ไดตระหนักถึง
ความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดโครงการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้ึน 

2. วัตถุประสงค
      2.1 เพ่ือสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา สงผลงานเขารับการคัดเลือกเพ่ิม

มากข้ึน 
      2.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ท่ีมีความประพฤติ

ดี มีความรูความสามารถเปนท่ีประจักษจนสามารถเปนแบบอยางท่ีควรยกยองของนักเรียน เพ่ือนครู เพ่ือน
รวมงานและบุคคลท่ัวไป 

      2.3 เพ่ือสรางขวัญกําลังใจท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประโยชนแกนักเรียน เพ่ือนครู เพ่ือนรวมงาน หนวยงาน
และสังคม สงผลตอการพัฒนาการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. เปาหมาย
3.1  เชิงผลผลิต (Output)

        ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเพ่ิมข้ึน และสามารถเปน
แบบอยางท่ีดีแกนักเรียน เพ่ือนครู เพ่ือนรวมงานและบุคคลท่ัวไป 

  3.2  เชิงผลลัพธ (Outcome) 
1.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน
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2.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนท่ียอมรับ
ของสังคม และชุมชน 

   3.3 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
1. รอยละ 70 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจําท่ีสงผลงานเขารับการคัดเลือก ไดรับ

การยกยองเชิดชูเกียรติ เปนแบบอยางท่ีดี เปนท่ีเคารพยกยองแกนักเรียนและบุคคลท่ัวไป 
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา สงผลงานเขารับการคัดเลือกเพ่ิมข้ึนจาก

ปงบประมาณท่ีผานมา 
- กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับผลประโยชน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
         4.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ท่ี มีความประพฤติดี  มีความรู
ความสามารถเปนท่ีประจักษ สามารถเปนแบบอยางท่ีดี มีความภาคภูมิใจท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจาก
หนวยงานอ่ืนและหนวยงานตนสังกัด 

     4.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา มีขวัญกําลังใจท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีใหเกิด
ประโยชนแกนักเรียน เพ่ือนครู เพ่ือนรวมงาน หนวยงานและสังคมสงผลตอการพัฒนาการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

5. สถานท่ี     ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

6. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ   เดือน มกราคม – กันยายน 2565

7. แผนการใชจายงบประมาณ จํานวน 26,500 บาท (สองหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน)

กิจกรรม 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

   รวม ไตรมาสท่ี  

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี  

4/2565 

กิจกรรม 1 การคัดเลือกขาราชการพล

เรือนดีเดน 

  3,000 3,000 

กิจกรรม 2  การคัดเลือกครูอาวุโสและ 

ผูขอรับเงินชวยเหลือครูอาวุโส 

3,000 3,000 

กิจกรรม 3 การคัดเลือก “ครูดีใน

ดวงใจ” 

3,000 3,000 

กิจกรรม 4 การคัดเลือกรางวัล

ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) 

5,000 12,350 17,350 

กิจกรรม 5 รายงานผลโครงการ 150 150 

รวม 8,000    15,350 3,150 26,500 
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8. รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน 26,500 บาท  (ขอถัวจายทุกรายการ)

กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน 
จํานวน 

(คน) 

ราคา/

หนวย 

จํานวน 

(วัน/ม้ือ) 
รวม 

กิจกรรม 1 การคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- คาอาหารกลางวัน

- คาพาหนะเดินทาง (ตามท่ีจายจริง)

10 คน 

10 คน 

5 คน 

35/คน 

80/ม้ือ 

1วัน/2ม้ือ 

1วัน/1ม้ือ 

1 วัน 

700 

 800 

1,500 

กิจกรรม 2 การคัดเลือกครูอาวุโสและผูขอรับ 

เงินชวยเหลือครูอาวุโส 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- คาอาหารกลางวัน

- คาพาหนะเดินทาง (ตามท่ีจายจริง)

10 คน 

10 คน 

5 คน 

35/คน 

80/ม้ือ 

1วัน/2ม้ือ 

1วัน/1ม้ือ 

1 วัน 

 700 

 800 

1,500 

กิจกรรม 3 การคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- คาอาหารกลางวัน

- คาพาหนะเดินทาง (ตามท่ีจายจริง)

10 คน 

10 คน 

   5 คน 

35/คน 

80/ม้ือ 

1วัน/2ม้ือ 

1วัน/1ม้ือ 

1 วัน 

700 

800 

1,500 

กิจกรรม 4 การคัดเลือกรางวัลทรงคุณคา สพฐ.

(OBEC AWARDS) 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- คาอาหารกลางวัน

- คาพาหนะเดินทาง (ตามท่ีจายจริง)

- คาน้ํามันเชื้อเพลิง

- คาท่ีพัก

- คาเบี้ยเลี้ยง

30 คน 

30 คน 

20 คน 

4 คน 

4 คน 

35/คน 

80/ม้ือ 

600/คน 

240/คน 

1วัน/2ม้ือ 

1วัน/1ม้ือ 

1 วัน 

1 คืน 

2 วัน 

2,100 

2,400 

6,000 

2,530 

2,400 

1,920 

กิจกรรมท่ี 5 รายงานผลโครงการ 150/เลม 1 เลม 150 

   รวม 26,500 
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โครงการ           โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ 

ยุทธศาสตรชาติท่ี  6     การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

แผนแมบทฯ ประเด็นท่ี 20      การบริหารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 3         ดานคุณภาพ  (3.4)  

ผูรับผิดชอบโครงการ         นางวราณี  เดชคํ้า  นางขนิษฐา  อิสรภาค และนางศิวัชญา  สระโร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตผุล
        ระบบบริหารจัดการการเงินการคลังและพัสดุมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับทุกองคกร และในการเบิกจาย
งบประมาณของแตละองคกรจะตองมีความรวดเร็ว โปรงใส ถูกตอง ตรวจสอบได และตองคํานึงถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง เนื่องจากงานดานการเงินบัญชีและพัสดุ  เปนงานท่ีผูปฏิบัติงานตอง
มีความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบสูง มีความรูความเขาใจระเบียบขอบังคับและกฎหมายดานการเงินและ
การพัสดุเปนอยางดีเพ่ือใหการบริหารจัดการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ท่ีจะชวยสนับสนุนและ
สงเสริมใหการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มี
ความคลองตัวมากข้ึนจากเหตุผลดังกลาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จึงไดทํา
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการเงิน และพัสดุ ของสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิม
ความรู รวม ท้ังทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถนําเอาความรูท่ีไดรับจากวิทยากรไปปฏิบัติงานในหนาท่ี 
รวมท้ังภารกิจท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค

 2.1 เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ 
 2.2 เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน
ดานการเงิน และพัสดุ  

2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และประสบการณในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษา 
3. เปาหมาย

 3.1 เชิงผลผลิต  (Output) 
       ครูผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 1 จํานวน  107  โรง ๆ ละ 2 คน  บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยจํานวน 9 คน  และ
เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 15  คน ระยะเวลาอบรม  2 วัน  

  3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome) 
         ครูผูปฏิบัติงานดานการเงิน และพัสดุสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขต พ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติงานดานการเงิน 
และพัสดุ  สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ ปญหา อุปสรรค รวมถึง
แนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติงานท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน 

   3.3 ดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 
        1 รอยละของความถูกตองในการจัดทํารายงานเงิน การใชจายเงินท้ังเงินงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณถูกตองตามระเบียบ ตรวจสอบไดทันตามเวลาท่ีกําหนด รอยละ 95 
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        2 รอยละของความถูกตองในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางถูกตอง ตามระเบียบและขอสั่งการเก่ียวกับ
การจัดซ้ือจัดจาง ตรวจสอบไดทันตามเวลาท่ีกําหนด รอยละ 95 
          3.4 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับผลประโยชน  ครผููปฏิบัติงานการเงินและพัสดุในสถานศึกษา บุคลากรกลุม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร   
เขต 1  จํานวน  234  คน 
4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

4.1 ผูเขารวมอบรม สามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติงานได ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ 

และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ และเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติงานพัสดุ  

4.2 ผูเขารวมอบรม สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปปฏิบัติงาน และสามารถถายทอดหรือ

แนะนําใหแกผูท่ีเก่ียวของไดอยางถูกตองตอไป  

4.3 ผูเขารวมอบรม สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ ขอคิดเห็นปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในการ

ปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ 

5. สถานท่ีดําเนินการ  หองประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

6. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ   1 มกราคม  2565  -  31  มีนาคม  2565

7. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  จํานวนเงิน   71,000  บาท (เจ็ดหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน)

กิจกรรม 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

  รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

1.ประชุมคณะทํางานผูจัดทําโครงการ

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ

       - 350        - 350 

2. ดําเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการเงิน

 37,375 37,375 

3. ดําเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรผูปฏิบัติงานดานงานพัสดุ

33,275 33,275 

รวม - 71,000 - -   71,000 
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8.  รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน    71,000 บาท  (ขอถัวจายทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน จํานวน
(คน) 

ราคา/
หนวย 

จํานวน 
(วัน/ม้ือ) 

รวม 

1 
 

กิจกรรมประชุมคณะทํางาน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

 
 10 คน 

 
35/ม้ือ 

 
1วัน/1ม้ือ 

               
       350 

2 กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพครู
ผูปฏิบัติงานการเงิน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาอาหารกลางวัน 
คาตอบแทนวิทยากร 
คาพาหนะ/คาท่ีพัก วิทยากร 
คาวัสด/ุคาจัดทําเอกสาร 

 
 

127คน 
127คน 
   1คน 
   1คน 
110คน 

 
 

35/ม้ือ 
120/ม้ือ 
600/ชม. 

 
 

1วัน/2ม้ือ 
1วัน/1ม้ือ 

5 ชม. 

      
       

8,890     
15,240       
3,000       
4,400      
5,845 

3 กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพครู
ผูปฏิบัติงานพัสดุ 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาอาหารกลางวัน 
คาตอบแทนวิทยากร 
คาพาหนะ/คาท่ีพัก วิทยากร 
คาวัสด/ุคาจัดทําเอกสาร 

 
 

127คน 
127คน 
  1คน 
 1คน

110คน 

 
 

35/ม้ือ 
120/ม้ือ 
600/ชม. 

 
 

1วัน/2ม้ือ 
1วัน/1ม้ือ 

5 ชม. 

     
        

8,890     
15,240       
3,000          

300       
5,845 

รวมท้ังสิ้น 71,000 
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โครงการ                การบริหารงานบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

แผนพัฒนาแมบทฯ ประเด็นท่ี 12  การพัฒนาการเรียนรู 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 3              ดานคุณภาพ (3.4)   

ผูรับผิดชอบโครงการ                 นางสาวศรีอาภรณ สุวรรณวงศ และคณะ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล
         การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพบุคลากรนับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง การจะใหการจัดการศึกษาโรงเรียน

ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ตองอาศัยทรัพยากรท่ีจําเปน 4 อยาง คือ คน เงิน วัสดุ การจัดการ   ซ่ึงการใช
ทรัพยากรท้ัง 4 ใหเกิดประโยชนตองคํานึงถึง 3 หลัก คือ หลักความเสมอภาค หลักประสิทธิภาพ และหลัก
ประสิทธิผล โรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและใหความรูแกสมาชิกในสังคม ดังนั้น การบริหารงานบุคคล
เปนกระบวนการสําคัญในการดําเนินงานเก่ียวกับบุคคลในหนวยงาน เพ่ือใหไดมาซ่ึงบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ
เหมาะสมกับความตองการของหนวยงาน การบํารุงรักษา การพัฒนาตลอดจนการใหพนจากงาน เพ่ือใหหนวยงาน
บรรลุเปาหมายอยางประสิทธิภาพโดยความพึงพอใจของบุคคลในหนวยงาน อันประกอบไปดวยการวางแผน
ทรัพยากรกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การโอนยาย การเลื่อน
ตําแหนง การบํารุงรักษาบุคลากร เงินเดือนและคาจาง และการพนจากงาน 

             สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เห็นวา การบริหารงานบุคคลท่ีดียอมนํามา             
ซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการปฏิบัติงาน สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหกับสถานศึกษา 
ในสังกัดจึงจัดทําโครงการบริหารงานบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานดังกลาวตอเนื่อง
ในปงบประมาณถัดไป   

2. วัตถุประสงค
          2.1  เพ่ือบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ใหเหมาะสมกับภาระงาน 
          2.2 เพ่ือดําเนินการคัดเลือกลูกจางชั่วคราว จากเงินงบประมาณทดแทนอัตรากําลังท่ีขาดแคลนและความ
จําเปนของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 2.3 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคล มีการดําเนินการเปนไปตามข้ันตอนแนวทางและหลักเกณฑท่ีกําหนด 
3. เปาหมาย
         3.1  เชิงผลผลิต (Output) 

1. ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจางเปน ลูกจางชั่วคราว ทดแทนอัตรากําลังท่ีวางทุกอัตรา
2. มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดสรร เกลี่ย สรรหา  เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการ

ลูกจางประจําและพนักงานราชการ ทุกครั้ง 
3. ผูบริหารสถานศึกษาเขารวมอบรม รอยละ 100

 3.2  เชิงผลลัพธ (Outcome) 
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               1. ดําเนินการคัดเลือก ลูกจางชั่วคราว ท่ีจางจากเงินงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานในสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ และเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  
              2. ดําเนินการการประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดสรร เกลี่ย สรรหา เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการ 
ลูกจางประจําและพนักงานราชการ ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด            
ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ 
    3. ผูบริหารสถานศึกษามีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารงานบุคคลมากข้ึน และสามารถดําเนินการ  
ไดอยางถูกตอง 

         3.3  ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ (KPIs) 
              เชิงปริมาณ    

              1.  ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจางเปน ลูกจางชั่วคราว ทดแทนอัตรากําลังท่ีวางทุกอัตรา  
              2.  มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดสรร เกลี่ย สรรหา  เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการ 
ลูกจางประจําและพนักงานราชการ ทุกครั้ง 
   3. ผูบริหารสถานศึกษาเขารับการอบรม รอยละ 100 
            เชิงคุณภาพ 
              1. ดําเนินการคัดเลือก ลูกจางชั่วคราว ท่ีจางจากเงินงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานในสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ และเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
             2. ดําเนินการการประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดสรร เกลี่ย สรรหา เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการ 
ลูกจางประจําและพนักงานราชการ ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดให
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ 
   3. ผูบริหารสถานศึกษามีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารงานบุคคลมากข้ึน สามารถดําเนินการ           
ไดอยางถูกตองตามระเบียบ หลักเกณฑ แนวทางท่ีกําหนด 
4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
          4.1 สถานศึกษามีขาดแคลนอัตรากําลังครูลดลง สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
          4.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอัตรากําลังเพียงพอในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
          4.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการดําเนินการบริหารงานบุคคลเปนไปตามข้ันตอนและแนวทางท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  
5.  สถานท่ีดําเนินการ 

      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   
6.  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  เดือนตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 
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7. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  จํานวน  60,300  บาท (หกหม่ืนสามรอยบาทถวน)

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 
ไตรมาสท่ี 
2/2564 

ไตรมาสท่ี 
3/2564 

ไตรมาสท่ี 
4/2564 

กิจกรรมท่ี 1 การคัดเลือก ลูกจาง
ชั่วคราว/พนักงานราชการ ท่ีจาง
จากเงินงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาและสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  

- - 20,000 - 20,000 

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดสรร เกลี่ย สรรหา 
และเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการ 
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ 

1,500 1,500 1,500 5,700 10,200 

กิจกรรมท่ี 3 การอบรมเพ่ือ
เสริมสรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  แก
ผูบริหารสถานศึกษา 

- 30,100 - - 30,100 

รวม 60,300 
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8. รายละเอียดการใชงบประมาณ  จํานวน 60,300 บาท  (ถัวจายไดทุกรายการ)
ท่ี กิจกรรม/วิธีดําเนินการ จํานวน 

(คน) 

ราคา/
หนวย 

จํานวน 
วัน/ม้ือ 

รวม 

1 

2 

3 

การคัดเลือก ลูกจางชั่วคราว /พนักงานราชการท่ี
จางจากเงินงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
- คาตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือกฯ
- คาพาหนะสําหรับคณะกรรมการดําเนินการ
(ตามท่ีจายจริง) 
- คาวัสดุ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
จัดสรรเกลี่ย สรรหา และเลื่อน 
ข้ันเงินเดือนขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน
ราชการและครูผูทรงคุณคา 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาอาหารกลางวัน
การอบรมเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  แกผูบริหาร
สถานศึกษา
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาอาหารกลางวัน
- คาวัสดุ

30 คน 

30 คน 

120 คน 
 50 คน 

137คน 
137คน 

 35/ม้ือ 
120/ม้ือ 

35/ม้ือ 
120/ม้ือ 

- 

- 

1วัน/1ม้ือ 
1วัน/1ม้ือ 

1วัน/2ม้ือ 
1วัน/1ม้ือ 

9,000 

9,000 

 2,000 

4,200 
6,000 

9,590 
16,440 
4,070 

รวมท้ังสิ้น 60,300 
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โครงการ              การจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ยุทธศาสตรชาติท่ี 3           ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
แผนแมบทฯ ประเด็นท่ี  12 การพัฒนาการเรียนรู 
นโยบาย สพฐ. ดานท่ี  3     ดานคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบโครงการ         นางสาวภนิดา  คงแสงแกว 

1. หลักการและเหตุผล

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนบุคคลท่ีมีคุณคาตอการพัฒนาการศึกษาและการจัด

การศึกษา ท้ังยังเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความเสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต จน

สามารถพัฒนางานดานการเรียนการสอนและการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาใหมีคุณภาพ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เห็นคุณคาของบุคลากรดังกลาว จึงไดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ      ชั้นต่ํากวา

สายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจําปใหกับขาราชการท่ีมีอาวุโสและมีความจําเปนในการ   ใช

เครื่องราชอิสริยาภรณ ประดับในพิธีตาง ๆ  เพ่ือใหเกิดความภูมิใจและประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแก

บุคคลท่ัวไป  
2. วัตถุประสงค

2.1 เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานําเครื่องราชอิสริยาภรณ ท่ีไดรับจัดสรรในแตละชั้นตรา

ของแตละป ไปใชประดับในพิธีการตาง ๆ อยางเหมาะสม 

2.2 เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติท่ีดีตอองคกร 

3. เปาหมาย
   3.1 เชิงผลผลิต (Output) 
        ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1     

ผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป 2563 และ 2564 จํานวน 
640 ราย  

   3.2  เชิงผลลัพธ (Outcome) 
1. ผูท่ีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลานํา

เครื่องราชอิสริยาภรณ ไปใชประดับเพ่ือรวมในงานพิธีท่ีสําคัญตาง ๆ ของทางราชการไดอยางถูกตอง 
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจในความเปนขาราชการและมีทัศนคติท่ีดี

ตอองคกร 
  3.3  ดัชนชีี้วัดความสําเร็จ (KPIs) 

   เชิงปริมาณ 

        ผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป 2563 และ 2564 

เขารวมพิธี จํานวนรอยละ 90 

  เชิงคุณภาพ 
     ผูเขารวมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาเกิดความ

ภาคภูมิใจ และมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร  
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        3.4 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับผลประโยชน 

        ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายและ

เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป 2563 และ 2564 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

          4.1  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานําเครื่องราชอิสริยาภรณ ท่ีไดรับจัดสรรในแตละชั้นตราของ

แตละป ไปใชประดับในพิธีการตาง ๆ อยางเหมาะสม  

  4.2  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติท่ีดีตอองคกร 

5. สถานท่ี    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  เดือน กรกฎาคม  -  กันยายน 2565

7. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  จํานวน 30,400 บาท (สามหม่ืนสี่รอยบาทถวน)

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

การจัดพิธีรับเครื่องราช- 

อิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพาย

และเหรียญจักรพรรดิมาลา  

30,400 30,400 

รวม 30,400 30,400 

8.รายละเอียดการใชงบประมาณ  จํานวน  30,400  บาท (ขอถัวจายทุกรายการ)
ท่ี กิจกรรม/วิธีดําเนินการ จํานวน

(คน) 
ราคา/
หนวย 

จํานวน 
(วัน/ม้ือ) 

รวม 

การจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวา
สายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาจัดตกแตงสถานท่ี

640 คน 35/คน 1วัน/1ม้ือ 22,400 
8,000 

รวมท้ังสิ้น 30,400 
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โครงการ              พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทฯ ประเด็นท่ี 20  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 4          ดานประสิทธิภาพ (4.1) 

ผูรับผิดชอบโครงการ              นางวิภารัตน  กวาวหนึ่ง  และคณะ            

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

1. หลักการและเหตุผล
             ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ประธานเครือขายสถานศึกษา ครู บุคลากรในสถานศึกษาและ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นับเปนหัวใจสําคัญในการนํานโยบายสําคัญ ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาไปสู

การปฏิบัติ ซ่ึงบุคลากรเหลานั้นจะตองมีความรู ความเขาใจในเรื่องนโยบายและแนวทางในการดําเนินกิจกรรมทาง

การศึกษาซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา เพ่ือจะไดนําไปขยายผลในโรงเรียน และกลุมงาน จึงเปน

เรื่องท่ีสําคัญจะตองมีการประชุม เพ่ือชี้แจงนโยบาย ประเด็นปญหา รับฟงความคิดเห็น แบงปนประสบการณ 

ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนทัศนคติซ่ึงกันและกัน จากการดําเนินโครงการในป ท่ีผานมา พบวา โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร สงผลใหการบริหารจัดการองคกรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเปาหมายท่ีวางไวดวยความรวมมือของทุกฝาย 

และนําผลการดําเนินงานมาพัฒนาการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการองคกร ข้ึน 

1. วัตถุประสงค
 4.1 เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 4.2 สรางความเขาใจ แลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน แสวงหาแนวทางแกไขรวมกัน  

  4.3 ระดมความคิด และความรูใหม ๆ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

   4.4 แบงปนประสบการณ ปรับความเขาใจและความคิดใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

3. เปาหมาย
 3.1 เชิงผลผลิต (Output)   

1) ผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย และประธานเครือขายสถานศึกษา จํานวน 24 คน

2) ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จํานวน 107 คน

3) ศึกษานิเทศกและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว รวมท้ังสิ้น 70 คน

4) ผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการกลุม จํานวน 14 คน

   3.2  ผลลัพธ (outcome) 
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1) เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา รวมถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไดรับทราบเปาหมายการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ตลอดจนรับทราบแนวนโยบายตางๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และสวนราชการท่ีเก่ียวของ  

2) เพ่ือใหบุคลากรทุกคนมีความตระหนักตอการปฏิบัติภารกิจหนาท่ีและมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน

อยางเต็มกําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือใหการบริหารจัดการองคกรมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานในระดับดีมาก

  3.3  ดัชนชีี้วัดความสําเร็จ (KPIs) 

1) ระดับความสําเร็จของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมอยางมีคุณภาพ

2) รอยละ 100 ของบุคลากรในสํานักงานฯ มีความตระหนักในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

ตามภารกิจหนาท่ีของตนเอง 

3) รอยละ 100 ของผูบริหารการศึกษาผูบริหารสถานศึกษารับทราบนโยบายของ สพฐ. มีความรูความ

เขาใจในการ มีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
        4.1 ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง มีความรู ความเขาใจ 

รับทราบวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน  

        4.2 ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและลูกจางมองเห็นกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคกร ชวยใหเกิดความคิดและมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร เปนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานในบทบาทและภารกิจของตนเอง สงผลใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 1 มีการบริหารจัดการท่ีดี 

5. สถานท่ีดําเนินการ   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
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7. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  จํานวน  70,400  บาท (เจ็ดหม่ืนสี่รอยบาทถวน) 
 

กิจกรรม 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ รวม 

ไตรมาส 

1/2564 

ไตรมาส 

2/2565 

ไตรมาส 

3/2565 

ไตรมาส 

4/2565 

 

ประชุมผูบริหารสถานศึกษา/ประธาน

เครือขายสถานศึกษา, และบุคลากร

ทางการศึกษา 

17,000 17,000 17,000 19,400   70,400 

                                                                                  รวม   70,400 

8. รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน 70,400 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ) 

กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน จํานวน 
(คน) 

ราคา/
หนวย 

จํานวน 
(วัน/ม้ือ) 

รวม 

1. การประชุมผูบริหารการศึกษา/ 
ผูบริหารสถานศึกษา/ผูอํานวยการกลุม 

    - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
    - คาจัดทําเอกสาร 

2. การประชุมขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
3. การประชุมผูบริหารการศึกษา/ประธานเครือขาย
สถานศึกษา/ผูอํานวยการกลุม 
  - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
4. การประชุมรับฟงนโยบาย “พุธเชาขาว สพฐ.” ทุกวัน
พุธ/ประชุมผูบริหารการศึกษา/ผูอํานวยการกลุม เดือน
ละ 4 ถึง 5 ครั้ง รวม 50 ครั้ง 

   - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

 
 

125คน 
125ชุด 

  
70คน 

 
 

25คน 
 

 
 

14คน 

 
 

35/ม้ือ 
15/ชุด 

 
35/ม้ือ 

 
 
35/ม้ือ 

 
 

 
35/ม้ือ 

 

 
 

3วัน/6ม้ือ 
6 วัน 

 
 2วัน/2ม้ือ 
 

 
4วัน/4ม้ือ 

 
 

 
  50 วัน 

 
 

26,250 
11,250  

 
4,900  

 
 

3,500  
 

 
 

24,500  
 

                         รวม    70,400 
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โครงการ                             พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกยองเชิดชูเกียรติ เสริมสรางขวัญกําลังใจใหแก 
                                        ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนแมบทฯ ประเด็นท่ี 12       การพัฒนาการเรียนรู 
ยุทธศาสตรชาติท่ี 3               การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 4   ดานประสิทธิภาพ (4.1) 
ผูรับผิดชอบโครงการ         นางวิภารัตน กวาวหนึ่ง และคณะ 
............................................................................................................................................................................. 

1. หลักการและเหตุผล    

            ครู เปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการหลอหลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ซ่ึงตองเติบโต

เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ครูคือผูสรางคนใหเปนคนดี มีความรู ความสามารถ

ของสังคม ซ่ึงผูเปนครูจําเปนตองมีท้ังความรู และความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ อดทน และประพฤติ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนแบบอยางท่ีดีท้ังตอศิษยและประชาชนท่ัวไปในปท่ีผานมา ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ไดรวมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีและนักเรียนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติของครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ

ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดทําคุณประโยชนแกการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 1 เล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงคุณงามความดีของครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดทํา

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกยองเชิดชูเกียรติและเสริมสรางขวัญกําลังใจใหแกขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ข้ึน   

2. วัตถุประสงค    

        2.1 เพ่ือสรางเสริมความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู  

        2.2 เพ่ือสงเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู  

        2.3 เพ่ือสงเสริมความรวมมือ ความสามัคคี และความเขาใจอันดี ระหวาง ครูกับประชาชน ในการพัฒนา

การศึกษาของชาติและสังคม  

        2.4 เพ่ือธํารงไวซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  

        2.5 เพ่ือสงเสริมใหครู นักเรียน และประชาชน เขารวมกิจกรรมการจัดงานวันครู   

3. เปาหมาย 

        3.1 ผลผลิต (Output)    

             1. ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จํานวน 1,000 คน  

             2. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จํานวน 200 คน    

       3.2  ผลลัพธ (outcome)   

            1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพสูงข้ึน  

            2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจ  

            3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูรักสามัคคี    
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        3.3  ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ (KPIs)  - รอยละ 100 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพสูงข้ึน มีขวัญกําลังใจ มีความรูรักสามัคคี         
4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

    4.1 ครูมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และมุงม่ันในการพัฒนาวิชาชีพ  

   4.2 เกิดความสัมพันธอันดี และกอใหเกิดความสามัคคี ระหวางครูและหนวยงานอ่ืน รวมท้ังประชาชน 

    4.3 ชุมชนเห็นคุณคาของวิชาชีพครูและวันครู 

5. สถานท่ีดําเนินการ  ณ สหกรณออมทรัพยครูชุมพร จํากัด

6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565
7. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  จํานวน  92,000  บาท

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ รวม 

ไตรมาส 

1/2565 

ไตรมาส 

2/2565 

ไตรมาส 

3/2565 

ไตรมาส 

4/2565 

ประชุมขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

      -    92,000       - -    92,000 

     รวมท้ังสิ้น    92,000 

8. รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน 92,000 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ)

กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน จํานวน 
(คน) 

ราคา/ 
หนวย 

จํานวน 
(วัน/ม้ือ) 

รวม 

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 1,200 คน 

1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
3. คาเชาเครื่องขยายเสียง
5. คาตกแตงสถานท่ี
6. คาผาคลุมเกาอ้ี
7. คาดําเนินการพิธีสงฆ

1,200คน 35/คน 
 5,000 

   30,000 
 6,000 
 9,000 

1วัน/1ม้ือ 42,000 
5,000 

30,000 
6,000 
9,000 

  รวม 92,000 



~ 91 ~ 

 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1 
 
 

 

โครงการ                        สรางความเขมแข็งคุณธรรม จริยธรรม ในองคกร 

ยุทธศาสตรท่ี 3                   การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทฯ ประเด็นท่ี 10     การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 4         ดานประสิทธิภาพ (4.1) 

ผูรับผิดชอบโครงการ            นางวิภารัตน กวาวหนึ่ง และคณะ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                        

1. หลักการและเหตุผล 

           พระราโชวาทของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ดานการศึกษาได 

พระราชทานไววา การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน คือ มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง,              

มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง, มีคุณธรรม, มีงานทํา มีอาชีพ และเปนพลเมืองดี สอดคลองกับกรอบแนวคิดการพัฒนา

คุณธรรมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5 ประการ ไดแก ความพอเพียง ความกตัญู            

ความซ่ือสัตยสุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณคุณธรรม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 

เขต 1 เชื่อวา คนดี มีศีลธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม จะสรางความสุขความเจริญแกบุคลากรในองคกร สงผลให

องคกรมีคนดีในท่ีทํางาน มีเพ่ือนรวมงานท่ีพ่ึงพาได รักใครกลมเกลียวสามัคคี ทุกคนอยูรวมกันอยางมีความสุขสนุก

ในการทํางาน หากคนในองคกรมีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติท่ีสะทอนการมีคุณธรรม จริยธรรมและ

คานิยมท่ีดี ยอมสงผลใหองคกรมีคุณคา นาอยู นาทํางาน และเกิดประสิทธิภาพของงานการขับเคลื่อนใน  การ

สราง คนดีในท่ีทํางาน ดวยกระบวนการพัฒนาองคกรคุณธรรม  

2. วัตถุประสงค    

       2.1 เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  

       2.2 เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง  

       2.3 เพ่ือเปนการสรางความเขมแข็งคุณธรรม จริยธรรม และภาพลักษณท่ีดีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

3. เปาหมาย 

      3.1 ผลผลิต (Output)    

           1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ไดรวมคิด รวมทํา รวมใจเปน

หนึ่ง มีความรัก ความสามัคคี ในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน  

          2.  ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดนําหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง   
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      3.2  ผลลัพธ (outcome)   

            1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจใน 

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติราชการไดอยาง

เหมาะสม  

            2.  ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาจิตใจ และมี

การพัฒนาตนเอง เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสํานึกตอหนาท่ี และรับผิดชอบตอตนเอง และสังคมสวนรวม   

            3.  ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เขาใจบทบาท อํานาจหนาท่ี 

และภารกิจขององคกร   

       3.3 ดัชนีชี้วัดความสําเรจ็ (KPIs)   

            1. รอยละ 100 ของผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา ไดรวมคิด  

รวมทํา รวมใจเปนหนึ่ง มีความรัก ความสามัคคี ในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน    

            2. รอยละ 100 ของผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา ไดนํา

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง   

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

        4.1 ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจในหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนา และสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันและใน  การปฏิบัติราชการไดอยางเหมาะสม   

        4.2 ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาจิตใจ และมีการ

พัฒนาตนเอง เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสํานึกตอหนาท่ี และรับผิดชอบตอตนเอง และสังคมสวนรวม   

        4.3 ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา เขาใจบทบาท อํานาจหนาท่ี และ   

ภารกิจขององคกร   

5. สถานท่ีดําเนินการ  ณ จังหวัดเพชรบุรี  

6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     1 กรกฏาคม 2565 – 30 กันยายน 2565         

7. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  จํานวน  622,100  บาท (หกแสนสองหม่ืนสองพันหนึ่งรอยบาทถวน) 
แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ รวม 

ไตรมาส 

1/2564 

ไตรมาส 

2/2565 

ไตรมาส 

3/2565 

ไตรมาส 

4/2565 

 

ประชุมขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและศึกษาดูงาน 

- - - 622,100   622,100 

                                                                                  รวมท้ังสิ้น   622,100 
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  8. รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน 622,100 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ) 

กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน จํานวน 

(คน) 

ราคา/หนวย จํานวน 

(วัน/ม้ือ) 

รวม 

โครงการสรางความเขมแข็ง คุณธรรม จริยธรรมใน

องคกร 

1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

      - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

2. ศึกษาดูงานท่ีวัด จํานวน 2 แหง 

3. ศึกษาดูงาน ณ แหลงเรียนรู จํานวน 2 แหง 

      - คาจางเหมารถทัวรปรับอากาศ 

      - คาโรงแรมท่ีพัก 

      - คาอาหารเชา 

      - คาอาหารกลางวัน 

      - คาอาหารเย็น 

4. ศึกษาดูงาน จํานวน 1 แหง 

      - คาของท่ีระลึก 

5. คาใชจายอ่ืน ๆ 

      - คาจัดซ้ือกรอบใสประกาศเกียรติคุณ 

      - คาจัดทําเอกสาร 

 

 

 

200 คน 

 

 

   5 คัน 

200 คน 

200 คน 

200 คน 

200 คน 

200 คน 

   1 ชิ้น 

 

 53 ชิ้น 

200 คน 

 

 

 

35/ม้ือ 

 

 

17,000/คัน 

    600/คน 

    200/คน 

      50/คน 

    300/คน 

    300/คน 

  1,500/ชิ้น 

 

    200/คน 

      15/คน 

 

 

 

1 วัน/1ม้ือ 

 

 

2 วัน 

1 คืน 

1 ม้ือ 

3 ม้ือ 

2 ม้ือ 

2 ม้ือ 

 

   

   - 

   - 

 

 

 

7,000 

 

 

170,000 

120,000 

 40,000 

 30,000 

120,000 

120,000 

   1,500 

    

10,600      

3,000 

                           รวม    622,100 
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โครงการ       ปรับปรุงภูมิทัศน อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 3        การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทฯ ประเด็นท่ี 11      การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 4        ดานประสิทธิภาพ (4.1) 

ผูรับผิดชอบโครงการ         นายสุชาติ  ขวัญสมคิด  และคณะ 

1. หลักการและเหตุผล

           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เปนหนวยงานทางการศึกษาและเปน หนวยงาน

ท่ีใหบริการแกขาราชการครูประชาชนท่ีมาติดตอราชการในเขตบริการอําเภอเมืองชุมพร  อําเภอทาแซะและ

อําเภอปะทิว เปนจํานวนมาก เพ่ือเปนแบบอยางในการพัฒนาสํานักงานนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี  มีสิ่งอํานวยความ

สะดวกพอเพียง สภาพแวดลอมรมรื่นในปท่ีผานมา พบวา การใหบริการดานอาคารสถานท่ียังมีความจําเปนตอง

ปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสมและสะดวกตอการใหบริการอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะหองน้ํา เนื่องจากสภาพอาคาร

กอสรางมาเปนเวลานาน มีการเสื่อมสภาพ  และควรปรับปรุงมุมบริการเพ่ือสะดวกตอการใหบริการแกขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมาติดตอราชการ ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความคลองตัวรวดเร็ว ลดคาใชจาย ลดปญหา 

เปนสวัสดิการท่ีใหกับผูปฏิบัติงาน ใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณธรรมตอผูมารับบริการ สงผลใหมีการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการใหแกบุคลากรและกอใหเกิดความพึงพอใจท่ีดีในงานบริการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จึงจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน    อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมข้ึนเปนการ

ตอเนื่อง  

2. วัตถุประสงค

 2.1 เพ่ือปรับปรุงหองน้ําหองสวมใหสะอาด สวยงาม ปลอดภัย  

 2.2 เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟาท่ีชํารุด อาคารสํานักงาน และอาคารประกอบท้ังหมด  

 2.3 เพ่ือปรับปรุงถนนรอบสํานักงานท่ีชํารุด  

 2.4 เพ่ือปรับปรุงระบบประปาในหองน้ําของสํานักงาน  

 2.5 ปรับปรงุสวนหยอมและไมดอกไมประดับ ใหเกิดความสวยงาม สะอาดรมรื่นและเพ่ือเปนแหลงเรียนรู 

3. เปาหมาย

 3.1 ผลผลิต (Output) 

      ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   

  3.2  ผลลัพธ (outcome) 

1. สํานักงานมีหองน้ําหองสวมท่ีสะอาดและสวยงาม ปลอดภัยในการใชงาน

2. สํานักงานมีไฟฟาใหความสวางเปนอยางดี

3. สํานักงานมีมุมบริการท่ีสะดวกตอการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ

4. สํานักงาน มีภูมิทัศนท่ีสวยงามและรมรื่น
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       3.3  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)  เชิงปริมาณ   รอยละ 90 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจเก่ียวกับอาคาร

สถานท่ี  เชิงคุณภาพ  ระดับความสําเร็จของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในการบริหาร

จัดการงานอาคารสถานท่ี 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มีหองน้ําสะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีระบบ

ไฟฟาดี  มีสภาพแวดลอมภูมิทัศนท่ีดี  ทําใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีบรรยากาศ

ท่ีดี เอ้ือตอการปฏิบัติงาน  

5. สถานท่ีดําเนินการ    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565

7. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  จํานวน  133,245   บาท

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวมไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2565

ไตรมาสท่ี 

3/2565

ไตรมาสท่ี 

4/2565

1.ปรับปรุงภูมิทัศน อาคารสถานท่ี

และสิ่งแวดลอม

- 20,000 40,000 60,000   120,000 

2. 5 ส สรางสรรคเพ่ือเขตสุจริต 2,415 2,415 2,415 2,415      9,660 

รวม 2,415 22,415 42,415 62,415   129,660 

8. รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน  137,800  บาท (ขอถัวจายทุกรายการ)

กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน จํานวน 

(คน) 

ราคา/

หนวย 

จํานวน 

(วัน/ม้ือ) 

รวม 

กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงภูมิทัศน อาคารสถานท่ี

และสิ่งแวดลอม 

- ปรับปรุงหองน้ํา – หองสวม

- ปรับปรุงระบบไฟฟา

- ปรับปรุงถนนท่ีชํารุด

- ปรับปรุงระบบประปา

- ปรับปรุงภูมิทัศน
กิจกรรมท่ี  2  5 ส สรางสรรคเพ่ือเขตสุจริต

- คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม

- คาวัสดุอุปกรณ เชนถุงมือ , ถุงดํา

70  คน 

24,000 

24,000 

24,000 

24,000 

24,000 

35/ม้ือ 4วัน/4ม้ือ 

24,000 

24,000 

24,000 

24,000 

24,000 

  9,800 

  8,000 

รวม 137,800 
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบ 

การควบคุมภายใน 

ยุทธศาสตรชาติ ท่ี  6   ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแมบทฯ ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 4  ดานประสิทธิภาพ (4.1) 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวจิรัชยา  จักรนอย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล

ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  กําหนดใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแลว

รายงานตอผู กํ ากับดูแล ภายในเก าสิบวันนับจากวันสิ้นป งบประมาณ  จากการดําเนินงาน ท่ีผ านมา 

พบวา  ผูรับผิดชอบงานการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และ

สถานศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบ ทําใหขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดระบบการควบคุมภายใน 

และจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในไมถูกตอง และจัดสงรายงานไมทันเวลา (ภายในวันท่ี 

31  ตุลาคมของทุกป)   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จึงไดจัดทําโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน เพ่ือสามารถใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามระเบียบของกระทรวงการคลัง   

2. วัตถุประสงค

         2.1 เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานควบคุมภายใน มีความรูความเขาใจและสามารถดําเนินงานเก่ียวกับ

ระบบการควบคุมภายใน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา      

         2.2 เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานควบคุมภายใน สามารถนําผลไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผน

ปรับปรุงแกไข และพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอยางตอเนื่อง  

         2.3 เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และสถานศึกษา จัดทํารายงานผลการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน ถูกตอง ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด   

3. เปาหมาย

 3.1 เชิงผลผลิต (Output) 

1. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา 

           3.2  ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูรับผิดชอบงานควบคุมภายในโรงเรียน จํานวน 107 โรงเรียนๆ ละ 1 คน       

รวม 107 คน ผูอํานวยการกลุม/หนวย และผูรับผิดชอบงานควบคุมภายใน จํานวน 28 คน  

  3.2  ผลลัพธ (outcome)  
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             1. ขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา สามารถดําเนินการและรายงานการควบคุมภายในได

ถูกตองตามแบบ ปค. ท่ีกําหนด     

             2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถควบคุมปองกันและแกไขปญหา ความเสี่ยงท่ี

เกิดข้ึนจากการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหเปนไปอยางถูกตอง  มีความโปรงใสและ

มีประสิทธิภาพ ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัดและคุมคา โดยการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ลดความ

เสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึนในหนวยงาน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สามารถกําหนดมาตรการปองกันความเสี่ยงในแตละดานในหนวยงานและใหนํามาตรการและการกํากับติดตามการ

แกไขปญหามาใชในการดําเนินการอยางตอเนื่อง   

         3.3  ดัชนชีี้วัดความสําเร็จ   รอยละ 100 ของผูอํานวยการกลุม/หนวย ผูบริหารสถานศึกษาและผูท่ีเก่ียวของ 

มีความรูความเขาใจ สามารถดําเนินงานเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  ครู ผูรับผิดชอบงานควบคุมภายในของโรงเรียน  ผอ.สพป.ชพ 1, รอง ผอ.สพป.ชพ 1, 

ผอ.กลุม และตัวแทนของกลุมๆ ละ 1 คน                   

5.  สถานท่ีดําเนินการ   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1      

6.  ระยะเวลาดําเนินโครงการ     1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน  2565          

7.  แผนการใชจายเงินงบประมาณ  จํานวน  49,500  บาท 

กิจกรรม 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสราง

ความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการ

ควบคุมภายใน 

  49,500  49,500   

รวมท้ังสิ้น 49,500   
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8. รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน  49,500  บาท  (ขอถัวจายทุกรายการ)

ท่ี กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน 
จํานวน 

(คน) 

ราคา/

หนวย 

จํานวน 

(วัน/ม้ือ) 

รวม 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู

ความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุม

ภายใน 

- คาเครื่องดื่มและอาหารวาง (รุนท่ี 1)

- คาอาหารกลางวัน (รุนท่ี 1)

- คาเครื่องดื่มและอาหารวาง  (รุนท่ี 2)

- คาอาหารกลางวัน (รุนท่ี 2)

- คาตอบแทนวิทยากร

- คาท่ีพักวิทยากร

- คาพาหนะเดินทางวิทยากร

- คาจัดทําเอกสาร

- คาวัสดุอุปกรณ

70  คน 

70 คน 

65 คน 

65 คน 

1 คน 

1  คน 

1  คน 

135 เลม 

35/ม้ือ 

120/ม้ือ 

35/ม้ือ 

120/ม้ือ 

600/ชม. 

1,200/คืน 

2 เท่ียว 

60/เลม 

1วัน/2ม้ือ 

1 วัน/1ม้ือ 

1วัน/2ม้ือ 

1วัน/1ม้ือ 

6ชม./2วัน 

2 คืน 

4,900 

8,400 

4,550 

7,800 

7,200 

2,400 

1,500 

8,100 

4,650 

รวม 49,500 
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โครงการ     ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ 
แผนงาน              พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรชาติท่ี 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
แผนแมบทฯประเด็นท่ี 20   การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สนองนโยบาย สพฐ.          ดานท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ (ขอ 4.1) 
ผูรับผิดชอบโครงการ         นางอารี   ชลชลา, นางประดับ  ฤทธิไกร และคณะ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล

        กระบวนการวางแผนเปนการกําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององคกร  
เนนกระบวนการและจุดมุงหมายรวมท่ีหนวยงานหรือองคกรมุงหวังใหเกิดข้ึนในอนาคต  เปนเครื่องมือท่ีจะชวยให
การบริหารและการจัดการขององคกรมีประสิทธิภาพสูงสุด  การปฎิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ตลอดจนการปฎิรูประบบราชการตามแผนปฎิรูประบบบริหารภาครัฐ 
จึงไดเนนใหสวนราชการใชแผนปฎิบัติการเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษาสูการ
ปฏิบัติ  อันจะนําไปสูความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

          สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ตระหนักถึงความสําคัญของแผนปฏิบัติการ 
ประจําป  ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของการกําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององคกร ท่ีมีภารกิจ
หลักในการสงเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานในการ
ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เพ่ือเปนการสรุป สะทอนผล และนําขอบกพรองตาง ๆ  ท่ีจะตองปรับและพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษา มีความสอดคลองและ
เปนไปตามภารกิจและนโยบายของหนวยงาน ซ่ึงจะนําไปสูความสําเร็จในภาพรวมขององคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และตองจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ ศักยภาพของ
หนวยงาน และสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนระดับท่ี 1 แผนระดับท่ี 2 และแผนระดับท่ี 3 และนโยบายรัฐบาล               
ท่ีเก่ียวของดานการศึกษา ตามหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ)      

2. วัตถุประสงค
        2.1 เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มีกรอบและแนวทางในการบริหาร               
จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับภารกิจและความตองการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและเปนไปตาม
นโยบายของ สพฐ. 
       2.2 เพ่ือสรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2 
      2.3 เพ่ือจัดทํารางแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1  
3. เปาหมาย

3.1 เชิงปริมาณ
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- จัดประชุมสรุปผลหรือสะทอนผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการปงบประมาณ พ.ศ. 2564  และยกราง
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีผูเขารวมประชุม จํานวน 42  คน ระยะเวลา 2  วัน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  สามารถสรุปรายงานโครงการตาม

แผนปฎิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือสะทอนภาพความสําเร็จขององคกร  ซ่ึงจะนําไปสูการ
พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีความรูความเขาใจในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป  เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายขององคกร และสามารถรายงานผลการดําเนินงาน 
ไดถูกตอง ครบถวน 
4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ไดเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ไวเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ชุมพร เขต 1  และเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในสังกัด 
5. สถานท่ีดําเนินการ

วันท่ี  8 - 9 ธันวาคม  2564  ณ โรงแรมหาดละแมรีสอรท อําเภอละแม จังหวัดชุมพร และ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

6. วันเวลาและสถานท่ีดําเนินการ  ตุลาคม  2564 – กันยายน 2565
7. แผนการใชจายเงินงบประมาณ จํานวน 122,960 บาท(หนึ่งแสนสองหม่ืนสองพันเการอยหกสิบบาทถวน)

               แผนการปฏิบัติงาน 

         กิจกรรม 

   แผนการใชจายเงินงบประมาณ   รวม 

ไตรมาสท่ี        

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

  2/2565 

ไตรมาสท่ี 

  3/2565 

ไตรมาสท่ี 

  4/2565 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ/รายงานผล

สะทอนผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณพ.ศ. 2564 

เพ่ือจัดทําแผนปฎิบัติการปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  

122,400 122,400 
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8. งบประมาณ จํานวน  122,400   บาท  (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

ท่ี กิจกรรม/รายการ จํานวน 

(คน) 

ราคา/

หนวย 

จํานวน 

(วัน/ม้ือ) 

รวม 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ/รายงานผล/สะทอนผล 

การปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทํายกราง

แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- คาอาหารเชา

- คาอาหารกลางวัน

- คาอาหารเย็น

- คาท่ีพัก

- คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถตูสํานักงาน 4 คัน

รถสวนตัว 2 คัน

- คาวิทยากร

- คาวัสดุในการประชุม

42 คน 

42 คน 

42 คน 

42 คน 

 6 คัน 

4 คน 

50/ม้ือ 

80/ม้ือ 

250/ม้ือ 

350/ม้ือ 

1,200/วัน 

1000/คัน 

600/ชม. 

2วัน/4 ม้ือ 

1วัน/1ม้ือ 

2วัน/2ม้ือ 

2วัน/2ม้ือ 

2วัน/22

หอง 

  2 วัน 

  8,400  

3,360 

21,000 

29,400 

27,000 

6,000 

22,200 

5,040   
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โครงการ            การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดตั้ง  จัดสรร  และติดตามการบริหารจัดการ 

  งบประมาณ  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 6        ดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแมบทฯ ประเด็นท่ี 20     การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี  1,2      ดานความปลอดภัย และ ดานโอกาส 

ผูรับผิดชอบโครงการ         นางสาวภัคนันทน   ชุมชื่น  

1. หลักการและเหตผุล
        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดนโยบายกระจายอํานายการจัดตั้ง จัดสรร 

บริหารงบประมาณ และประเมินผล ติดตามการใชจายงบประมาณ ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียน
ดําเนินการ  เพ่ือใหตอบสนองตอความตองการ จําเปน ขาดแคลน เกิดประสิทธิภาพของการใชงบประมาณท่ีมุง
พัฒนาบริหารจัดการ และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีระบบงบประมาณท่ี
สอดคลองกับการดําเนินงานดังกลาว กลุมนโยบายและแผนจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดตั้ง 
จัดสรร และติดตามการบริหารจัดการงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
2. วัตถุประสงค
         1.1 เพ่ือวิเคราะหงบประมาณใหการจัดตั้ง  และการจัดสรรงบประมาณ เปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ
แนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดดวยความถูกตอง เรียบรอย สามารถนําผล การ
วิเคราะห ไปใชประโยชนในการบริหารจัดการศึกษา และการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาตอไป  

 1.2 เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 
  1.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณในการสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 

3. เปาหมาย
 3.1 เชิงผลผลิต  (Output) 

1. รอยละของสถานศึกษาท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณทุกรายการเพ่ิมข้ึน

2. รอยละของสถานศึกษาท่ีสามารถดําเนินการใชจายงบประมาณโครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

จัดการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบายไดถูกตอง 

3. รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดทําบัญชีคาใชจายดานการจัดการศึกษาไดถูกตอง สมบูรณ

 3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome) 

1. สถานศึกษาในสังกัดไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผูเรียน

อยางมีคุณภาพ 

2. มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรงอยางเหมาะสม

3. ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยางเหมาะสมและ

เพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    3.3 ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

  เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษาท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณทุกรายการเพ่ิมข้ึน
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2. สถานศึกษาจัดทําบัญชีคาใชจายดานการจัดการศึกษาไดถูกตอง สมบูรณ

3. สถานศึกษาท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายการสิ่งกอสรางท่ีชํารุดทรุดโทรมและประสบภัยธรรมชาติ

เชิงคุณภาพ

1. สถานศึกษาในสังกัดไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยาง

มีคุณภาพ 

2. มีรูปแบบหรือแนวทาในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรงอยางเหมาะสม 

3. ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมารสนับสนุนการเรียนรุอยางเหมาะสมและ

เพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

        4.1 ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนไปตามหลักเกณฑ ถูกตอง เรียบรอย 

สามารถนําผลการวิเคราะหไปใชประโยชนในการบรหิารจัดการศึกษา และการเรียนการสอนนักเรยีนใน

สถานศึกษาอยางเหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

       4.2 สถานศึกษามีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรงอยาง

เหมาะสม   

       4.3 อาคารเรียน อาคารประกอบ อยูในสภาพดี เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปลอดภัย 

ตอผูใช  

     4.4 สถานศึกษาจัดทําระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดถูกตอง  ครบถวน สามารถตรวจสอบได 

5. สถานท่ีดําเนินการ

        สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

6. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ   1 ตุลาคม 2564 –  30 กันยายน 2565

สถานท่ี โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1

7. แผนการใชจายเงินงบประมาณ    จํานวน 11,600 บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันหกรอยบาทถวน)

กิจกรรม 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

   รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

1. การพิจารณาจัดตั้ง จัดสรร

งบประมาณและเงินเหลือจาย

11,100  11,100 

2. การพัฒนาระบบบัญชีการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา
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กิจกรรม 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

   รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

3. การติดตาม ประเมินและรายงาน

ผลการติดตามงบประมาณ

500    500 

8. รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน  11,600บาท  (ขอถัวจายทุกรายการ)

ท่ี    กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน จํานวน     

(คน) 

ราคา/

หนวย 

จํานวน 

วัน/ม้ือ 

    รวม 

1 การพิจารณาจัดตั้งจัดสรรงบประมาณและเงิน

เหลือจาย 

1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

3. คาอาหารกลางวัน

4. คาเอกสาร/วัสดุอุปกรณ

13คน 

18คน 

31คน 

. 

35/ม้ือ 

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 

1วัน/2ม้ือ 

1วัน/2ม้ือ 

1วัน/1ม้ือ 

  910 

1,260 

2,480 

 450 

2 การติดตามประเมินและรายงานผลการติดตาม

งบประมาณ(โรงเรียนท่ีไดรับการจัดสรร

งบประมาณงบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง จํานวน 33 โรงเรียน) 

1. จดัประชุมกรรมการตามรูปแบบท่ีเหมาะสม

2. ติดตามงบประมาณทางระบบและรูปแบบท่ี

เหมาะสม

 6,000 
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โครงการ            การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 3   การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

แผนแมบทฯ ประเด็นท่ี 12     การพัฒนาการเรียนรู 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี  4   ดานประสิทธิภาพ  (4.1) 

ผูรับผิดชอบโครงการ            นางประดับ  ฤทธิไกร และนางอารี  ชลชลา และคณะ   

1. หลกัการและเหตผุล

     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เปนหนวยงานตนสังกัดในการกํากับดูแลสํานักงานเขต 

พื้นที่การศึกษา ที่มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  ไดกําหนดใหมีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับเขตพื้นที่ 

ซึ่งเปนการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาในการดําเนินการ   สรางความเขาใจและระดมความคิดเห็น จากทุกภาคสวนใน  

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในระดับพื้นที่ อีกทั้งจากอดีตจนถึงปจจุบัน พบวาปญหา ดานการมีสวนรวม  

ประชากรในพื้นที่มีฐานะยากจน ทําใหขาดศักยภาพในการระดมทรพัยากร ชวยสนับสนนุ การจัดการศึกษาขาด

การประสานงานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเครือขายการศึกษาอื่นๆ  ชวยสนับสนุนการ

บริหารจัดการโรงเรียน ดานโอกาสทางการศึกษา สภาพบริบท ของการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ประชากรมีแนวโนม 

ลดลงอยางตอเนื่อง สงผลใหขนาดของโรงเรียนปรับเปลี่ยน ซึ่งใน ปการศึกษา 2564  (ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 

2564)   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1  มีโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน  41 โรงเรียน จาก

โรงเรียนทั้งหมด 110 โรงเรียน เพื่อใหการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดให มีประสิทธิภาพเกิด

ประสิทธิผล  ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดทํา

โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  

2. วัตถุประสงค
 2.1 เพ่ือบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในวิธีการและรูปแบบท่ีเหมาะสม     

 2.2 เพ่ือสงเสริมใหโรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

3. เปาหมาย

   3.1 เชิงผลผลิต  (Output) 

1. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จํานวน 41 โรงเรียน (ขอมูล 25 มิ.ย. 2564)

2. โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียน จํานวน 40 คนลงมา จํานวน 3 โรงเรียน (ขอมูล 25 มิ.ย. 2564)

 3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome) 

1. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียนไดรับการสงเสริม สนับสนุนดานการบริหารจัดการ และการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบตางๆ ตามความเหมาะสม 

2. โรงเรียนขนาดเล็ก ท่ีมีนักเรียนจํานวน  40 คนลงมา ไดรับการบริหารจัดการท่ีมีความพรอมในการ

จัดการเรียนการสอน 
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 3.3 ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 
1. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงมีวิธีการและรูปแบบการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม
2. สามารถบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียน 40 คนลงมาไดตามแผนบริหารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็ก 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
    4.1 โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงมีวิธีการและรูปแบบการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 

      4.2 สามารถบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนจํานวน 40 คนลงมา ในรูปแบบการเรียนรวมได

ตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   

    4.3 นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีจัดการเรียนรวมกับโรงเรียนหลักมีโอกาสไดเรียนรูทางดานสังคม

กวางขวางข้ึน สื่ออุปกรณการเรียนการสอนท่ีเพียงพอเหมาะสมและทันสมัย 

5. สถานท่ีดําเนินการ   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด

6. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ   ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

7. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  จํานวน  20,000  บาท (สองหม่ืนบาทถวน)

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

     แผนการใชจายเงินงบประมาณ 
   รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

1. จัดทําแผนการบริหารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็ก ประจาํปงบประมาณ 2565

2. ติดตาม ตรวจเยี่ยม การบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดตามโอกาสท่ี

เหมาะสม

3. ดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด

เล็กท่ีมีนักเรียน จํานวน 40 คนลงมา 

13,300 

6,700 

  13,300 

  6,700 
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8. รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน 20,000 บาท  (ถัวจายทุกรายการ)

ท่ี    กิจกรรม/รายงาน  จํานวน 

  (คน) 

ราคา/

หนวย 

จํานวน 

วัน/ม้ือ 

    รวม 

1. จัดทําแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็ก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ผูบริหารร.ร.ขนาดเล็กทุกโรง ผูบริหารการศึกษา 

ประธานเครือขาย ผูแทน ก.ต.ป.น. ผอ. 

กลุม/หนวย และ จนท.ผูเก่ียวของ) 

- คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม

- คาอาหารกลางวัน

 70 คน 

 70 คน     

 35/ม้ือ 

120/ม้ือ  

1วัน/2ม้ือ 

1วัน/1ม้ือ 

4,900 

8,400 

2. ดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี

นักเรียน จํานวน 40 คนลงมา  

-รวมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ครูและบคุลากรทางการศึกษาของโรงเรียนจํานวน

3 โรงเรียนๆ ละ 2 ครั้ง

- คาเบี้ยเลี้ยง

- คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง

 5 คน 

 2 คัน 

120/คน     6 วัน 3,600 

3,100 
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โครงการ           การขับเคลือ่นนโยบายสูการปฏิบัต ิประจําปงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 6    ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 

แผนแมบทฯประเด็น ท่ี 20  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

นโยบาย สพฐ. ขอท่ี 4            ดานประสิทธิภาพ (4.1)           

ผูรับผิดชอบโครงการ             นางสาวฒาลิสา  ศรีนฤพัฒน,นางอารี  ชลชลา และคณะ   

1. หลักการและเหตผุล

17   ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 17 มีเปาหมาย           
การพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน
สวนรวม”   โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีใน
การกํากับหรือในการใหบริการ  ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน
สวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกต ใชอยางคุมคา และ
ปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล  รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขา
มามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนใน
สังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย 
มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

         สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและขับเคลื่อน
ภารกิจเพ่ือสนองนโยบายและยุทธศาสตรในการจัดการศึกษา ดังนั้นในการเรงรัดการทํางานภาพรวมของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   ใหเกิดผลสัมฤทธิ์และมุงม่ันในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน 
“การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” จึงจัดทําโครงการการขับเคลื่อนนโยบาย สูการปฏิบัติ ประจําป
งบประมาณ 2565 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใหบุคลากรภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาไดมีสวนรวมในการดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ  

2.วัตถุประสงค

       2.1  เพ่ือสรางความรับรูเก่ียวกับความสอดคลองเชื่อมโยงของแผนระดับท่ี 1 แผนระดับท่ี 2 และแผนระดับ 
ท่ี 3 และนโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวของดานการศึกษา 
       2.2  เพ่ือกํากับ  ติดตามรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการแผนปฏิบัติการและโครงการจาก
งบประมาณของสพฐ.ประจําปงบประมาณ 2565  ของ สพป.ชุมพร เขต 1 ทางระบบ eMENSCR 
        2.3 เพ่ือติดตามและรายงานขอมูลการดําเนินงานของ สพป.ชุมพร เขต 1 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ของ สพฐ.และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทางระบบ eMES 
        2.4 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในสพป.ชุมพรเขต 1 รายงานผลการดําเนินงานใหครบถวนเปนไป
ตามระยะเวลากําหนด 
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        2.5 เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลการดําเนินงานของ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ใหผูท่ีเก่ียวของและสาธารณชนทราบ  

3. เปาหมาย

3.1 เชิงผลผลิต  (Output)

1. เอกสารรายงานผลการดําเนนิงานโครงการตามแผนปฏิบัติการและโครงการของสพฐ.

2. เอกสารรูปเลมแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 20 เลม

3. เอกสารรายงานขอมูลการดําเนินการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสพฐ.

4. เอกสารรายงานผลการติดตามนโยบายการตรวจราชการสพฐ.และการตรวจราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

  3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome) 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีแผนปฏิบัติการเปนเครื่องมือในการบริหาร

จัดการท่ีสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   มีขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจําปและของสพฐ. ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สามารถรายงานขอมูลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสพฐ.และมีผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับดีเยี่ยม 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สามารถติดตามและรายงานผลการ

ดําเนินการตามนโยบายการตรวจราชการ สพฐ.และการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 

 3.3 ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 
         สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สามารถขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ         

โดยบุคลากรภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีสวนรวมในการดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว            
4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
       4.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ            

พ.ศ. 2565  สามารถขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ และบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 

และเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในในสังกัด 

       4.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สามารถรายงานผลการดําเนินงานประจําปและ  

ผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. สถานท่ีดําเนินการ     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

6. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ    1 ธันวาคม 2564  - 30 กันยายน 2565
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7.แผนการใชจายงบประมาณ    จํานวน 15,000  บาท  (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน)

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 
   รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

1. รายงานผลการดําเนินงานประจําป

งบประมาณ 2564 และจัดทํารูปเลมแผน

ประจําปงบประมาณ 2565

6,500 6,500 

2. การวิเคราะหโครงการ และวิเคราะห

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.

3. ประชุมคณะทํางานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ/

ขับเคลื่อนนโยบายสูปฏิบัติ

7,000 1,500   8,500 

4. รายงานขอมูลตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ.

8.รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน 15,000 บาท  (ขอถัวจายทุกรายการ)
ท่ี    กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน จํานวน      

(คน) 

  ราคา/    

  หนวย 

จํานวน 

วัน/ม้ือ 

  รวม 

1. การรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2564และจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2565

2. การวิเคราะหแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565

ของ สพฐ. และวิเคราะหนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.

3. ประชุมคณะทํางานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ/ขับเคลื่อน

นโยบายสูปฏิบัติ

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- คาอาหารกลางวัน

- คาวัสดุ

- คาจัดทําเอกสารประชุม

4. การติดตามและรายงานตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.

45 คน 

45 คน 

500/เลม 

 250/เลม 

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 

3 เลม 

20 เลม 

1วัน/2ม้ือ 

1วัน/1ม้ือ 

1,500 

5,000 

3,150 

 3,600 

 250 

  1,500 
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โครงการ          การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน        

      ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 3                 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทฯ ประเด็นท่ี 12         การพัฒนาการเรียนรู 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี  3           ดานคุณภาพ (3.1) 

ผูรับผิดชอบโครงการ                นางกาญจนา  พัดพา  

1. หลักการและเหตผุล

              กระทรวงศึกษาธิการ ได ดํ าเนินการจัดโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับ                             

รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา 2564 เพ่ือสนองพระราชปรารภของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซ่ึงไดดําเนินการมาตั้งแต  ป

การศึกษา 2506 เปนตนมา โดยกําหนดใหองคกรหลักเปนผูรับผิดชอบดําเนินการคัดเลือกในแตละระดับ กําหนด

จํานวน ลักษณะรางวัล คุณสมบัติของนักเรียน และสถานศึกษาท่ีมีสิทธิ์เขารับการประเมิน ตามข้ันตอนการ

ดําเนินการคัดเลือกและวิธีการไวอยางชัดเจน พรอมท้ังไดประกาศเชิญชวนนักเรียนและสถานศึกษาสมัครเสนอ

รายชื่อเขารับการประเมินและคัดเลือกตามชวงเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนและสถานศึกษาไดพัฒนา

มาตรฐานคุณภาพใหสูงข้ึน และไดรับเกียติคุณยกยอง เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการทําความดีตอไป 

   เพ่ือใหการดําเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ัน

พ้ื น ฐาน  ป ระจํ าป ก าร ศึกษา 2564  ระ ดับจั งห วัด  เป น ไป ด วยความ เรี ยบ รอย  ป ระสบผลสํ า เร็ จ                       

ตามวัตถุประสงคของโครงการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จึงไดจัดทําโครงการ

คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา 2564 

ระดับจังหวัดข้ึน 

2. วัตถุประสงค

2.1 เพ่ือคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกสังกัด เพ่ือเขารับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระดับจังหวัดชุมพร 
     2.2 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนและสถานศึกษา ไดพัฒนาตนเองใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพ
สูงสดุ 
     2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนและสถานศึกษา ตามเกณฑ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
3. เปาหมาย

3.1 เชิงผลผลิต  (Output)

1. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด
ตามประเภทท่ีกําหนด 

2. สถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ไดรับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับจังหวัด ตามประเภทท่ีกําหนด 
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    3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome) 
1.นักเรียนไดรับการยกยองและยอมรับ สามารถเปนตนแบบใหกับนักเรียนและผูเก่ียวของ
2. สถานศึกษาไดรับการยกยองและยอมรับ สามารถเปนแบบอยางในการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนใหกับสถานศึกษาอ่ืน และเปนแหลงเรียนรูในการศึกษาดูงาน 
    3.3 ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 

1. นักเรียนไดรับการคัดเลือก เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําป

การศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ตามประเภทท่ีกําหนด ประเภทละ 1 คน 
2. สถานศึกษาไดรับการคัดเลือก เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจํา

การศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ตามประเภทท่ีกําหนด ประเภทละ 1 โรงเรียน 
- กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับผลประโยชน 

นักเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และสถานศึกษา ระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ทุกสังกัด ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของจังหวัดชุมพร 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

1. นักเรียนและสถานศึกษา ไดตระหนักถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และจัดการศึกษาใหมี

คุณภาพและยั่งยืน 

2. การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

3. สถานศึกษามีความตื่นตัวในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน และเปนแบบอยางท่ีดี

แกสถานศึกษาอ่ืน ในการพัฒนาการบริหารการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน 

5. สถานท่ีดําเนินการ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เขต 2 และสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร จังหวัดชุมพร 

6. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ   วันท่ี 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564

7. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  จํานวน 22,000 บาท (สองหม่ืนสองพันบาทถวน)

        จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตท่ี 2 ผูจบการศึกษา

ภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง พัฒนาระบบการ           

วัดและประเมินผลสงเสริมเครือขายความรวมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบดําเนินการ 

(งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

   รวม ไตรมาสท่ี 

1/2563 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 

การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา 

เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับ

22,000   22,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

   รวม ไตรมาสท่ี 

1/2563 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําป

การศึกษา 2564 ระดับจังหวัด 

  รวม 22,000   22,000 

8. รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน 22,000.-บาท  (ขอถัวจายทุกรายการ)

ท่ี    กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน จํานวน

(คน) 

ราคา/

หนวย 

จํานวน 

วัน/ม้ือ 

รวม 

1. การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําป
การศึกษา 2564 ระดับจังหวัดชุมพร  
-ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษาฯ

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาอาหารกลางวัน

-ดําเนินการตรวจประเมินนักเรียน
- คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ
- คาตอบแทนคณะกรรมการประเมิน--ดําเนินการ

ตรวจประเมินสถานศึกษา 
- คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ
- คาตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
- จัดซ้ือ จัดจาง/วัสดุสํานักงาน

20 คน 
20 คน 

1 คน 
5 คน 

1 คน 
 7 คน 

35/ม้ือ 
80/ม้ือ 

120/คน 
300/คน 

120/คน 
400/คน 

2วัน/2ม้ือ 
2วัน/2ม้ือ 

2วัน 
    2วัน 

     2วัน 

     5 วัน 

1,200 
3,200 

  240 
3,000 

  360 
8,400 
5,000 

600 

     รวม 22,000 
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โครงการ             สงเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ 

ยุทธศาสตรชาติท่ี  1        ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

แผนแมบทฯ ประเด็นท่ี  1       แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ความม่ันคง 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 3    ดานคุณภาพ   (3.1)  

ผูรับผิดชอบโครงการ     นายเปรมพร  ยังศรีนาค 

1. หลักการและเหตผุล
กิจกรรมลูกเสือ เปน กิจกรรมท่ี มุ งเนนให เยาวชนมีการพัฒนาท้ังทางดานรางกาย สติปญญา 

และจิตใจ มีการเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตของผู เรียนเพ่ือให มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 3 ดาน คือ 

ยึดม่ันประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเปนไทย และหางไกลยาเสพติด โดยมุงเนนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรม 

ท่ีสงเสริมการพัฒนาผู เรียน มีแนวทางกิจกรรมคือ เปนกิจกรรมเชิงลึกท่ีนําไปสูผลสัมฤทธิ์ ท่ีทําใหผู เรียน              

เกิดมโนสํานึก  รูผิดชอบชั่วดี  มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีสวนรวมกิจกรรมอยางจริงจัง เพ่ือใหเรียนรู

และยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต เพ่ือใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ สามารถชวยแกปญหาพฤติกรรมของเยาวชน 

ผ ล จ า ก ก า ร ดํ า เนิ น โค ร ง ก า ร ส ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า กิ จ ก า ร ลู ก เสื อ ใน ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ท่ี ผ า น ม า 

แสดงให เห็ น ถึ งประสิท ธิผล ท่ี มี คุณ ภาพ  สํ านั ก งาน เขต พ้ืน ท่ี การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ เพ่ือพัฒนานักเรียนมาอยางตอเนื่อง สงผลใหนักเรียน 

ใน สั ง กั ด สํ านั ก งาน เขต พ้ื น ท่ี ก าร ศึ กษ าป ระถม ศึ กษ าชุ มพ ร  เขต  1  มี คุณ ลั กษ ณ ะ ท่ี พึ งป ระส งค 

เปนคนท่ีสมบูรณ ท้ังรางกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต นักเรียน 

ทุ กคน มี ทั กษะชี วิต  มี ความ เขมแ ข็ ง อดทน  และสามารถ พ่ึ งตน เองได ในสั งคมอนาคต  ท่ี ซับ ซ อน 

และการปองกันตนเองจากปญหายาเสพติดและภัยคุกคามรูปแบบใหม และเพ่ือรวบรวมผลการดําเนินงานจากการ

จั ด โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า วิ ท ย า ก ร ลู ก เสื อ  ไ ด รั บ ท ร า บ ถึ ง ข อ เ ท็ จ จ ริ ง เ ก่ี ย ว กั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ 

และความกาวหนา สภาพปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานกิจการลูกเสือของ

สถานศึกษาในสั งกัด เพ่ือเปนขอ มูลประกอบการตัดสินใจ การปรับปรุงและพัฒนางานตามภารกิจ 

และเพ่ือนําผลไปใชประโยชน  ในการประกอบการวางแผนในการดําเนินงานตอไป พรอมท้ังไดพัฒนาบุคลากร

ทางการลูกเสือในสังกัดใหมีประสิทธิภาพ และเชิดชูเกียรติใหแกบุคลากรทางการลูกเสือไดดําเนินการกิจการลูกเสือ

ไดอยางตอเนื่อง กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1  จึงได

จัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือข้ึน 

2. วัตถุประสงค

2.1 เพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณแดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระผูพระราชทาน

กําเนิดลูกเสือไทย 

    2.2 เพ่ือใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูและรวมกิจกรรมลูกเสือ 

ท่ีถูกตอง และกอใหเกิดความสามัคคีระหวาง  พ่ีนองลูกเสือ  เนตรนารี และผูเขารวมกิจกรรม 
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    2.3 เพ่ือสงเสริมกิจกรรมลูกเสือใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการพัฒนานักเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติ 

รวมถึงใหเกิดความสามัคคีระหวาง  พ่ีนองลูกเสือ  เนตรนารี และผูเขารวมกิจกรรม  

    2.4 เพ่ือสงเสริมพัฒนาเชิดชูเกียรติ สรางขวัญและกําลังใจใหแกผูบังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี    

และบุคลากรทางการลูกเสือ 

3. เปาหมาย

3.1 เชิงผลผลิต  (Output)

1. โรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรลูกเสือ โดยใชแนวทางการสงเสริมและพัฒนากิจกรรม

ลูกเสือในสถานศึกษา ทุกโรงเรียน 

2. ลูกเสือ เนตรนารี ทุกคน ทุกโรงเรียนในสังกัด เขารวมกิจกรรมวันสําคัญของลูกเสือ และไดบําเพ็ญ

ประโยชนตามท่ีสาธารณะและชวยเหลือผูอ่ืนทุกโอกาส 

3. ผูบังคับบัญชาลูกเสือ  ลูกเสือ เนตรนารี เขารวมประกอบพิธีวันสําคัญของลูกเสือกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และสํานักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร จํานวน 2,000 คน 

4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือของสถานศึกษาทุกแหง
ในสังกัด 

5. รายงานผลการดําเนินการกิจกรรมสงเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ จํานวน 4 เลม

   3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome) 
1. ผูบังคับบัญชาลูกเสือ  ลูกเสือ เนตรนารี ผูบําเพ็ญประโยชน ไดแสดงออกถึงความ จงรักภักดี

แดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และ มีระเบียบวินัย 

และมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ อดทน รูจักการบําเพ็ญประโยชน เปนพลเมืองท่ีดีของชาติ  

ตามอุดมการณของลูกเสือ ตามคําปฏิญาณของลูกเสือ สพป.ชพ. 1  

2. ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ผูบําเพ็ญประโยชน มีขวัญและกําลังใจในการเขารวมกิจกรรม

ทางการลูกเสือ อยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีการรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ และนําผลการติดตาม

ประเมินผลไปใชประโยชนในการวางแผน ในการดําเนินงานตอไป 

3.3 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

1. รอยละของสถานศึกษาในสังกัด ดําเนินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ

2. สพป.ชพ. 1 มีการรายงานผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือของสถานศึกษา

ในสังกัด 

3. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

4. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง การมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง

เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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5. รอยละของลูกเสือ เนตรนารี ท่ีเขารวมกิจกรรม ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดี แดพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวพระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย 

6. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  3.4 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับผลประโยชน 

นักเรียน และบุคลากร

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

1. ลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดี แดพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย 

2. ลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือ เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและปฏิบัติตน

ตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

3. ลูกเสือ เนตรนารีทุกคน ทุกโรงเรียนในสังกัด เขารวมประกอบพิธีในวันสําคัญของลูกเสือมีความรัก

ความสามัคคีในหมูคณะ มีความเขมแข็งและอดทน มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัวเปนผูบําเพ็ญประโยชนตอชุมชน

และสวนรวม 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ไดรับทราบขอเท็จจริง เก่ียวกับความสําเร็จ

ความกาวหนา สภาพปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานจากการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ในสถานศึกษาและสงเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือของสถานศึกษาในสังกัด  

5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีรายงานผลการดําเนินงานการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาและรายงานผลการดําเนินการกิจกรรมสงเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือของ

สถานศึกษาในสังกัด และนําไปใชประโยชนในการวางแผน ในการดําเนินงานตอไป 

6. ลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือ มีการพัฒนาศักยภาพ และมีขวัญกําลังใจในการดําเนินงาน

กิจการทางการลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. สถานท่ี      ภายในจังหวัดชุมพร

6. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ    01 พฤศจิกายน 2564 – 30 กันยายน 2565

7. แผนการใชจายเงินงบประมาณ   จํานวน   75,000 บาท (เจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน)

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ

   รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

กิจกรรมวันคลายวนัสถาปนา

ลูกเสือแหงชาติ  

32,500 32,500 

การติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมและ

16,500 16,500 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ

   รวม ไตรมาสท่ี 

1/2565 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

พัฒนากิจการลูกเสือ 

รายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

20,000 20,000 

การประชุมคณะกรรมการลูกเสือ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3,750 3,750 

การคัดเลือกผูบังคับบัญชาลูกเสือ

ดีเดน ประจําป 2565 

2,250 2,250 

  รวม 2,250 20,250 52,500 75,000 

รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน 75,000 บาท  (ขอถัวจายทุกรายการ) 

ท่ี      กิจกรรม/วิธีดําเนินการ 
จํานวน

(คน) 

ราคา/

หนวย 

จํานวน 

(วัน/ม้ือ) 
   รวม 

1 กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ 

- คาเชาเต็นทและผาเพดาน

- คาจัดทําโลรางวัล

- คาดอกไมและคาจางทําปายไวนิล

- คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับแขก

ผูมีเกียรติ

- คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับ

ผูบังคับบัญชาลูกเสือ และคณะกรรมการ

ดําเนินงาน

- คาน้ําดื่มสําหรับลูกเสือ - เนตรนารี

- คาอาหารกลางวัน และน้ําดื่ม สําหรับ

วงดุริยางค

- คาตอบแทนเจาหนาท่ีตํารวจ/พยาบาล/อปพร.

50คน 

100คน 

850คน 

60คน 

10 

1,500 

1,500 

35/ม้ือ 

35/ม้ือ 

3/ขวด 

80/ม้ือ 

200 

3 หลัง 

5 โล 

1 แผน 

1วัน/1ม้ือ 

1วัน/2 ม้ือ 

1 วัน 

1วัน 

1 วัน 

4,500 

7,500 

2,400 

1,750 

7,000 

2,550 

4,800 

2,000 

2 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ 
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ท่ี      กิจกรรม/วิธีดําเนินการ 
จํานวน

(คน) 

ราคา/

หนวย 

จํานวน 

(วัน/ม้ือ) 
   รวม 

ประชุมคณะทํางาน 

- คาอาหารวางและเครื่อง

- คาอาหารกลางวัน

ติดตามประเมินผล

- คาเบี้ยเลี้ยง

- คาพาหนะในการเดินทาง

ประชุมคณะทํางาน

- คาอาหารวางและเครื่อง

- คาอาหารกลางวัน

30 

30 

30คน 

30คน 

30คน 

30คน 

35 

80 

120/คน 

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 

1 ม้ือ 

1 ม้ือ 

1 วัน 

1 วัน 

1วัน/1 ม้ือ 

1วัน/1ม้ือ 

1,050 

2,400 

3,600 

6,000 

1,050 

2,400 
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ท่ี กิจกรรม/วิธีดําเนินการ 
จํานวน

(คน) 

ราคา/

หนวย 

จํานวน 

(วัน/ม้ือ) 
รวม 

3 รายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสือของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

- ประชุมคณะทํางาน

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- คาอาหารกลางวัน

3.2 จัดทําเลมรายงาน 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- คาอาหารกลางวัน

- คาจัดทํารูปเลมรายงาน

20คน 

20คน 

20คน 

20คน 

4 เลม 

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 

2,000 

1วัน/2ม้ือ 

1วัน/1ม้ือ 

3วัน/6ม้ือ 

 3วัน/3ม้ือ 

1,400 

1,600 

4,200 

4,800 

8,000 

รวม 20,000 

4 การประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (ปงบประมาณละ 2 ครั้ง) 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- คาอาหารกลางวัน

25คน 

25คน 

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 

1วัน/2ม้ือ 

1วัน/1ม้ือ 

1,750 

2,000 

รวม 3,750

5 การคัดเลือกผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน 

ประจาํป 2565 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่มคณะกรรมการ

- คาอาหารกลางวันคณะกรรมการ

15คน 

15คน 

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 

1วัน/2ม้ือ 

1วัน/1ม้ือ 

1,050 

1,200 

รวม 75,000 
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โครงการ              พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 

ยุทธศาสตรชาติท่ี  4              ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

แผนแมบทฯ ประเด็นท่ี 17    ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี  2       ดานโอกาส (2.4) 

ผูรบัผิดชอบโครงการ            นางสาวหยาดพิรุณ  ขนเมน 

1. หลักการและเหตผุล
    พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ท่ีแสดงเจตนารมณในการยกระดับการศึกษาของประชาชนสูงข้ึน โดยกําหนดสิทธิและโอกาสของประชาชน 
ในการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป ท่ีรัฐตองจัดโดยไมเสียคาใชจาย เด็กและเยาวชนพิการ 
ทุกประเภทมีสิทธิ์และโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนพิเศษ ซ่ึงเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติดานการ 
สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ีตองการสงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะในการดํารงชีวิต 
มี พ้ื น ฐาน ในการป ระกอบ อาชี พ  พ่ึ งตน เองได อย าง มี ศั กดิ์ ศ รี ค ว าม เป น มนุ ษ ย  ต ามห ลั กป รั ชญ า 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
พ.ศ. 2551  ท่ีกลาวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการไดรับโอกาส และบริการทางการศึกษา 
ในทุกระบบและทุกรูปแบบท่ีหลากหลายอยางมีคุณภาพและดํารงชีวิตอยู ในสังคม ไดอยางมีความสุข 
ตามศักยภาพ ของแตละบุคคล และมาตรา 19 ท่ีกลาววาใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีหนาท่ีดําเนินการ 
จัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนรวม การนิเทศ กํากับ ติดตาม  เพ่ือใหคนพิการไดรับการศึกษา 
อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพตามท่ีกฎหมายกําหนด   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
จึงกําหนดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมข้ึน เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกโรงเรียน 
ในสังกัดท่ีจัดการเรียนรวม รวมท้ังพัฒนาบุคลากรใหสามารถจัดการศึกษาและบริการนักเรียนพิการท่ีเขาเรียนใหมี
คุณภาพตอไป 
2. วัตถุประสงค

       2.1. เพ่ือใหเด็กพิการเรียนรวมไดรับสิทธิและโอกาสท่ีเทาเทียมกันในการไดรับการพัฒนาการเรียนรู 

ในรูปแบบท่ีเหมาะสมอยางเต็มศักยภาพเปนรายบุคคล ไดรับบริการ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือเขาถึงบริการ 

ทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการดํารงชีวิต และพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได 

       2.2 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการพัฒนา สมรรถภาพ

เด็กในแตละประเภทความพิการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

       2.3 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมเขาสูมาตรฐานการเรียนรวม และจัดระบบประกันคุณภาพ 

ทางการศึกษาท้ังการบริหารจัดการ คุณภาพครูและคุณภาพผูเรียน 

3. เปาหมาย

3.1 เชิงผลผลิต  (Output)

ครูผูรับผิดชอบงานการจัดการศึกษาเรียนรวมโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 1 จํานวน 107 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน
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    3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome) 

       ครูผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาเรียนรวมมีความรูความเขาใจกระบวนการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาเด็กพิการเรียนรวม เพื่อใหเด็กไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาที่เทาเทียมกัน

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

4.1  นักเรียนพิการในวัยเรียนทุกคนมีสิทธิ โอกาสและความเสมอภาคในการเขารับการศึกษารวมกับเด็ก

ท่ัวไป และไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพเปนรายบุคคล 

       4.2  โรงเรียนมีครูท่ีผานการอบรมหลักสูตรผูดําเนินการคัดกรองผูพิการทางการศึกษา และสามารถ 

คัดกรองนักเรียนพิการตามแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดไดอยางถูกตอง 

       4.3  โรงเรียนท่ีมีเด็กพิการเรียนรวม/เรียนรวม จัดการศึกษาไดตามมาตรฐานการเรียนรวม/เรียนรวม 

5. สถานที่ดําเนินการ

       หองประชุมขุนกระทิง  ชั้น 3  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

6. ระยะเวลาดําเนินการ

       มกราคม - มีนาคม 2565 

7. แผนการใชจายเงินงบประมาณ    จาํนวน   78,700  บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดรอยบาทถวน)

กิจกรรม 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2563 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 

1. ประชุมคณะทํางาน/วิทยากร  - 3,750  - - 3,750 

2. จัดอบรมผูดําเนินการคัดกรอง

คนพิการทางการศึกษา

 - 74,950  - - 74,950 

รวม  - 78,700  - - 78,700 

3.3 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
             ครูผูรับผิดชอบงานการจัดการศึกษาเรียนรวมมีความรูความเขาใจกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการ

ศึกษาเด็กพิการเรียนรวม เพื่อใหเด็กไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาที่เทาเทียมกัน ผานการประเมินไมนอยกวา   

รอยละ 80
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8. รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน 78,700  บาท  (ขอถัวจายทุกรายการ)

ท่ี    กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน  จํานวน

(คน) 

ราคา/

หนวย 

จํานวน 

วัน/ม้ือ 

    รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1  ประชุมคณะทํางาน/

วิทยากร 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- คาอาหารกลางวัน

- คาพาหนะวิทยากร

15 คน 

15 คน 

5 คน 

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 

1วัน/2 ม้ือ 

1วัน/1 ม้ือ 

1,050 

1,200 

1,500 

2 กิจกรรมท่ี 2  จัดอบรมผูดําเนินการคัด

กรองคนพิการทางการศึกษา 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- คาอาหารกลางวัน

- คาตอบแทนวิทยากร

- คาจัดทําเอกสาร

- คาวัสดุ

140 คน 

140 คน 

   5 คน 

120 เลม 

35/ม้ือ 

120/ม้ือ 

600/ชม. 

70/เลม 

2วนั/2 ม้ือ 

2วัน/1 ม้ือ 

2วัน/7ชม. 

19,600 

33,600 

8,400 

8,400 

4,950 

รวม   78,700 
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โครงการ              การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 1               ดานความม่ันคง 

แผนแมบทฯ ประเด็นท่ี 1     ความม่ันคง 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 1          ดานความปลอดภัย 

ผูรับผิดชอบโครงการ             นางจันทนา  ทันประจําสินธุ ,  นางสาวตรีทิพยนิกรณ   ตอนศรี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
1. หลักการและเหตุผล

   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา                      

ยาเสพติดในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 1  ความมั่นคงและใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกัน                 
ดําเนินการบูรณาการปฏิบัติงานเพ่ือเรงรัดการแกไขปญหายาเสพติดใหครอบคลุมในมิติตางๆ อยางเขมงวด และไดกําหนด                
การขับเคลื่อนนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2565 เพ่ือลดผลกระทบ ลดความเดือดรอนของประชาชนท่ีเกิด
จากปญหายาเสพติดในสังคม ดวยการแกไขปญหาแบบองครวมในทุกมิติตั้งแตตนทาง (ดานการสกัดก้ัน ปราบปราม) กลางทาง 
(ดานการปองกัน) และปลายทาง (ดานการบําบัดรักษา)  ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใตแนวคิด “สังคมไทยปลอดภัยจาก               
ยาเสพติด”  ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.)  ซึ่งมีมติงานดานการ
ปองกันยาเสพติดเนนการดําเนินงานในกลุมเปาหมายวัยเสี่ยงสูง 15 – 24 ป เปนอันดับแรกสุด ควบคูกับการสงเสริมใหเกิดการ
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางตอเน่ืองในชวงวัยอ่ืนๆ  ดวยมาตรการท่ีเหมาะสมกับชวงวัยและบริบทพ้ืนท่ี 
(สรางการรับรู สรางภูมิคุมกัน และสรางพ้ืนท่ีปลอดภัย)  โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเขาไปมีสวนรวมสําคัญในการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด               
ในประชากรกลุมเสี่ยงสูง เพ่ือตัดวงจรการแพรระบาดรายใหม

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จึงไดจัดทําโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด               
ในสถานศึกษา ปงบประมาณ 2565  เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   
2. วัตถุประสงค

        2.1  เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข ใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถ

เสรมิสรางภูมิคุมกันใหนักเรยีนได 

 2.2  เพ่ือสรางภูมิคุมกัน สรางความเขมแข็งใหนักเรียนทุกคนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

        2.3  เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สารเสพตดิ/สถานศึกษาสขีาวของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

3. เปาหมาย

3.1 เชิงผลิต (Output)

1. โรงเรยีน 107 โรงเรียน ดําเนินงานขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สารเสพติด/ 

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

2. โรงเรยีน 107 โรงเรียน มีบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจ และสามารถเสริมสรางภูมิคุมกันใหนักเรียนได

3. นักเรียนทุกคนไดรับการเสริมสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติด 
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      3.2  เชิงผลลัพธ (Outcome) 

 1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ดําเนินการขับเคลื่อน     

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

 2. นกัเรยีนทุกคนไดรบัการพฒันาศกัยภาพ และการเรยีนรูอยางมีคุณภาพ มีทักษะชีวิต มีความรู  

ความเขาใจ เกี่ยวกับยาเสพติด สารเสพติด นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ สามารถใชชีวิตอยูในสังคม

ไดอยาง ปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุขตางๆ 

 3. นกัเรยีน คร ูผูปกครอง ชุมชน และทกุภาคสวนมีสวนรวมในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหา 

ยาเสพติดในสถานศึกษา 

  3.3  ดัชนชีี้วดัความสําเร็จ 

1. ครู บุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจ สามารถดําเนินงานขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและแกไข

     ปญหายาเสพติด สารเสพติด/สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไดอยางมีประสิทธิภาพทุก  

     โรงเรียน 

2. นักเรียนทุกคนไดรับการเสริมสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติด มีทักษะชีวิต  มีความรู ความเขาใจ

  เก่ียวกับยาเสพติด สารเสพติด นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยาง 

  ปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุขตางๆ 

- กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับผลประโยชน

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูปกครอง โรงเรียน ชุมชน ภาคีเครือขาย

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

4.1 สถานศึกษาในสังกัด สามารถดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดอยางมี

    ประสิทธิภาพ 
     4.2 เด็กและเยาวชนมีความรู ความเขาใจ ในการสรางภูมิคุมกัน รณรงคปองกันเฝาระวังยาเสพติด
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนคนที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม สังคม

อันดีในการดํารงชีวิต 

  4.3  นักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และทุกภาค สวนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา     

5. สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียนในสังกัด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  มกราคม  2565 – กันยายน  2565

7. แผนการใชจายเงนิงบประมาณ   จํานวน   348,300 บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันสามรอยบาทถวน) 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 
1. ประชุมการขับเคลื่อน

กระบวนการดูแลชวยเหลือและ

คุมครองเด็กนักเรียนและการปองกัน

แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ผานระบบ Zoom

   8,700 8,700 

2. จัดประกวด  Best Practice การ

บริหารจัดการขับเคลื่อนกระบวนการ

ดูแลชวยเหลือ คุมครองนักเรียนและ

การปองกัน แกไขปญหายาเสพติด

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 14,800 14,800 

3. จัดประกวด คลิป VDO สื่อ

สรางสรรค/นวัตกรรม การบริหาร

จัดการขับเคลื่อนกระบวนการดูแล

ชวยเหลือ คุมครองนักเรียนและการ

ปองกัน แกไขปญหายาเสพติดระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

  14,800 14,800 

4. อบรมนักเรียนแกนนําลูกเสือตาน

ภัยยาเสพติด

215,000 215,000 

5. การดําเนินงานเรื่องสารเสพติด

เหลา บุหรี่

- สรางสื่อประชาสัมพันธใหความรู

เรื่องสารเสพติด เหลา บุหรี่

10,000 10,000 

6. อบรมคายทักษะชีวิต 60,000 60,000 

7. การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 5,000 5,000 

8. ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอด

ยาเสพติดและอบายมุข

20,000 20,000 

รวม 8,700 339,600 348,300 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1 

8. รายละเอียดการใชงบประมาณ  จํานวน  348,300  บาท
     8.1 กิจกรรมท่ี 1-3 งบประมาณจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

     จํานวน  38,300 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 

 8.2 กิจกรรมท่ี 4-8  งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 จํานวน  310,000  (ถัวจายทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรม/วิธีการดําเนินงาน จํานวน
(คน) 

ราคา/
หนวย 

จํานวน
(วัน/ม้ือ) 

รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมการขับเคลื่อน

กระบวนการดูแลชวยเหลือและคุมครอง

เด็กนักเรียนและการปองกัน แกไขปญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา 

1.1 ประชุมคณะทํางาน 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- คาอาหารกลางวัน

1.2  ประชุมครูผูรับผิดชอบโครงการ

จํานวน  107 คน ผานระบบ Zoom

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- คาอาหารกลางวัน

- คาตอบแทนวิทยากร

 15 คน 

 15 คน 

 15 คน 

 15 คน 

  6 คน 

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 

600/คน 

1วัน/2 ม้ือ 

1วัน/1 ม้ือ 

1วัน/2 ม้ือ 

1วัน/1 ม้ือ 

7 ชม. 

1,050 

1,200 

1,050 

1,200 

4,200 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1 

ท่ี     กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน จํานวน 
(คน) 

ราคา/ 
หนวย 

จํานวน 
(วัน/ม้ือ) 

 รวม 

2 จัดประกวด Best Practice การบริหาร

จัดการขับเคลื่อนกระบวนการดูแล

ชวยเหลือคุมครองนักเรียนและการปองกัน 

แกไขปญหายาเสพติดระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา   

2.1 ประชุมคณะกรรมการจัดการประกวด  

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- คาอาหารกลางวัน

- คาตอบแทนคณะกรรมการ

2.2  มอบเกียรติบัตรและรางวัล

- ชนะเลิศ  3,000 บาท

- รองชนะเลิศอันดับ 1   2,000 บาท

- รองชนะเลิศอันดับ 2   1,000 บาท

- รางวัลชมเชย 5 รางวัล   500 บาท

- คาวัสดุ

10 คน 

10 คน 

7  คน 

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 

500/คน 

1วัน/2 ม้ือ 

1วัน/1 ม้ือ 

700 

800 

3,500 

3,000 

2,000 

1,000 

2,500      

1,300 

3 จัดประกวด คลิป VDO สื่อสรางสรรค/

นวัตกรรม/ Best Practice การบริหาร

จัดการขับเคลื่อนกระบวนการดูแล

ชวยเหลือ คุมครองนักเรียนและการ

ปองกัน แกไขปญหายาเสพติดระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา   

 3.1 ประชุมคณะกรรมการจัดการประกวด 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- คาอาหารกลางวัน

- คาตอบแทนคณะกรรมการ

3.2 มอบเกียรติบัตรและรางวัล   

   - ชนะเลิศ

10 คน 

10 คน 

  7 คน 

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 

500/คน 

1วัน/2 ม้ือ 

1วัน/1 ม้ือ 

700 

800 

3,500 

3,000 
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ท่ี  กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน จํานวน 
  (คน) 

ราคา/ 

(หนวย) 

จํานวน 
(วัน/ม้ือ) 

รวม 

- รองชนะเลิศอันดับ 1

- รองชนะเลิศอันดับ 2

- รางวัลชมเชย 5 รางวัล

- คาวัสดุ

2,000 
1,000 
2,500 
1,300 

4 อบรมลูกเสือตานภัยยา 215,000 

5 การดําเนินงานสารเสพติด เหลา บุหรี่ 

ดําเนินการขับเคลื่อนและสรางสื่อ
ประชาสัมพันธใหความรูเรื่องสารเสพติด 
เหลา บุหรี่ 

  10,000 

6  อบรมคายทักษะชีวิต 60,000 

7 กิจกรรมท่ี 7 การนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล 

- คาเบี้ยเลี้ยง

- คาพาหนะในการเดินทาง

5 คน 120/คน 10 วัน 5,000 

8 การขับเคลื่อน/การดําเนินงานปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด สารเสพติด/ ปลอดยา

เสพติดและอบายมุข 

- คาพาหนะในการเดินทาง 20,000 

รวม 348,300  



~ 129 ~ 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1 

โครงการ            โครงการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความ 

   ประพฤตินักเรียน และนักศึกษา  

ยุทธศาสตรชาติท่ี 1,3  ดานความม่ันคง และดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทฯ ประเด็นท่ี 1,11  ความม่ันคง และ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 1,2        ดานความปลอดภัย และ ดานโอกาส 

ผูรับผิดชอบโครงการ             นางสาวตรีทิพยนิกรณ ตอนศรี 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.หลักการและเหตผุล

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 30 มีนาคม 2547 ไดกําหนดข้ันตอน

และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติตอเด็กใหมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบันเพ่ือใหเด็กไดรับการอุปการะเลี้ยงดู 

อบรม สั่งสอน และมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม อันเปนการสงเสริมความม่ันคงของสถาบันครอบครัวรวมท้ังปองกัน

ไมใหเด็กถูกทารุณกรรมตกเปนเครื่องมือในการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ หรือ    ถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปน

ธรรม มีการปรับปรุงวิธีการสงเสริมความรวมมือในการคุมครองเด็กระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชนให

เหมาะสมยิ่งข้ึน เพ่ือใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 

ในการดําเนินงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง            

ใหปฏิบัติภารกิจตามหมวด 7 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 เปนบุคคลท่ีสําคัญยิ่งในการดําเนินงาน

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ข้ันตอน และกระบวนการตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 โดยระเบียบ

คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ การแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 5 พนักงานเจาหนาท่ีตองไดรับการอบรมความรูเก่ียวกับการสงเสริมความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษามีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีไดเหมาะสมถูกตองตอไป 

2.วัตถุประสงค

      2.1 เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด เจตนารมณและแนวทางในการสงเสริมความ    

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2564 และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

2.2 เพ่ือเสริมสรางทัศนคติและความภาคภูมิใจในการปฏิบัติดานการสงเสริมความประพฤตินักเรียน 

 และนักศึกษา 
2.3 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปใชในการปฏิบัติ 

งานการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิ 

3. เปาหมาย

   3.1  เชิงผลผลิต (Output) 

     ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

จํานวน 60 คน  
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3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome) 
     ผูผานการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ ทักษะ และประสบการณอยางชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจใน

หมวด 7  การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ. 2546        

มีเทคนิค วิธีการ และกระบวนการในการปฏิบัติงานการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งเปน

เครือขายปฏิบัติงานการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดชุมพร และประสานการปฏิบัติงาน

กับผูเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

3.3 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ  

               รอยละของผูเขารับการอบรมผานเกณฑของหลักสูตรรอยละ 90 และรอยละของผูรับการฝกอบรม 

 มีความพึงพอใจรอยละ 80 

- กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับผลประโยชน  

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด จํานวน 60 คน

2. นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

3. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

4. ผูปกครองและชุมชน

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สามารถขับเคลื่อนภารกิจงานในการสงเสริมความ 

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ สงผลใหนักเรียนและนักศึกษาไดรับการ 

คุมครองความประพฤติและสิทธิอยางทั่วถึงและทันกับเหตุการณ 

5. สถานที่ดําเนินการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และพื้นที่เอกชนในจังหวัดชุมพร 

6. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ

มกราคม - กันยายน 2565 

7. แผนการใชจายเงนิงบประมาณ   จํานวน   77,000   บาท

       กิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมที่ 3  งบประมาณจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  

                                              จํานวน  72,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ)

       กิจกรรมที่ 2  งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จํานวน  5,000 บาท  (ถัวจายทุกรายการ) 



~ 131 ~ 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1 

แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม) แผนการใชจายเงินงบประมาณ รวม 

ไตรมาสท่ี

1/2565 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

กิจกรรมท่ี 1 
แตงตั้งคณะกรรมการรวมจัดโครงการ 
ฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรม
พนักงานเจาหนา ท่ีส งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน และนักศึกษา 

71,100 71,100 

2. กิจกรรมท่ี 2 รณรงค เฝาระวัง และ

สงเสริมสรางสรรควันวาเลนไทน

ประจาํป 2565

5,000    5,000 

3.กิจกรรมท่ี 3 เฝาระวัง สรางความ

ปลอดภัยชวยเหลือคุมครองนักเรียน

ในชวงเทศกาลวันลอยกระทง

เทศกาลวาเลนไทน ตามสถานท่ี

โรงแรม หางสรรพสินคา อ่ืนๆ

900    900 

รวม 77,000 
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8.รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน    77,000   บาท (ขอถัวจายทุกรายการ)

ท่ี กิจกรรม/วิธีการดําเนินงาน จํานวน 

(คน) 

ราคา/

หนวย 

จํานวน

วัน/ม้ือ 

รวม 

1. กิจกรรมท่ี 1 แตงตั้งคณะกรรมการรวมจัด

โครงการ ฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรม

พนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤติ

นักเรียน และนักศึกษา  

ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตรการ

ฝกอบรมพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความ

ประพฤตินักเรียน และนักศึกษา  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

คาอาหารกลางวัน 

คาตอบแทนวิทยากร 35 ชั่วโมง×600 บาท 

คาจัดทําเอกสาร (พรบ.คุมครองเด็ก คูมือ

ปฏิบัติงาน) 

คาพาหนะ/คาน้ํามันเชื้อเพลิง/คาชดเชยน้ํามัน 
คาจัดทําเกียรติบัตร 

คาวัสดุในการอบรม 

คาพาหนะวิทยากร 

คาท่ีพักวิทยากร  

60คน 

60คน 

2คน 

35/ม้ือ 

120/ม้ือ 

600/คน 

1,200/คืน 

3วัน/6ม้ือ 

3วัน/3ม้ือ 

35 ชม. 

3 คืน 

12,600 

21,600 

21,000 

3,500 

2,500 

1,000 

1,000 

4,300 

3600 

สรุปผลโครงการ และรายงานผลใหหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของทราบ 

รวม 71,100 
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ท่ี กิจกรรม/วิธีการดําเนินงาน จํานวน 

(คน) 

ราคา/

หนวย 

จํานวน

วัน/ม้ือ 

รวม 

2 กิจกรรมท่ี 2 รณรงค เฝาระวัง และสงเสริม

สรางสรรควันวาเลนไทน ประจําป 2565 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคลิปวีดิโอ

สั้น ผาน TikTok กิจกรรมรณรงค   เฝาระวัง  

และสงเสริมสรางสรรค วันวาเลนไทน ประจาํป 

2565 ภายใตมาตรการการปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(covid-19) 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คาอาหารกลางวัน 

คาจัดจาง/จัดซ้ือวัสดุในการดําเนินงาน 

เงินรางวัลการแขงขัน
 

12 คน 

 12 คน 

35/ม้ือ 

 80/ม้ือ 

1วัน/1ม้ือ 

1วัน/1ม้ือ 

420 

960
 

 1,420
 

 2,200 

 รวม  5,000 

3 กิจกรรมท่ี 3 เฝาระวัง สรางความปลอดภัย

ชวยเหลือคุมครองนักเรียนในชวงเทศกาลวันลอย

กระทง เทศกาลวาเลนไทน ตามสถานท่ี โรงแรม 

หางสรรพสินคา อ่ืนๆ 

-คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ

-คาพาหนะ/คาน้ํามันเชื้อเพลิง/คาชดเชยน้ํามัน

3คน 120/คน 1วัน 

1วัน 

360 

540 

รวม 900 
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โครงการ           โครงการ “สงเสริม สนับสนนุการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมและนอมนํา

      ศาสตรพระราชามาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน” 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 5       ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ 

      สิ่งแวดลอม 

แผนแมบทฯ ประเด็นท่ี 11     การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี  3        ดานคุณภาพ 

ผูรับผิดชอบโครงการ           นางสาวหยาดพิรุณ  ขนเมน 

1. หลักการและเหตผุล
     ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดนอมนํา ศาสตร

ขอ งพ ระราช าสู ก าร พั ฒ นา ท่ี ยั่ งยื น  โด ยยึ ดห ลั ก  3 ป ระก าร คื อ  “มี ค วามพ อป ระมาณ  มี เห ตุ ผ ล 

มีภู มิคุมกัน” มาเปนหลักในการจัดทํายุทธศาสตรชาติควบคู กับการนําเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ท้ัง 17 เปาหมาย มาเปนกรอบแนวคิดท่ีจะผลักดันดําเนินการเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ในทุกมิติ ท้ังมิติดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวน ความรวมมือระหวางกันท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศนเพ่ือใหประเทศไทย “เปนประเทศพัฒนาแลว 

มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีสุดในอาเซียนภายในป พ.ศ. 2580”  ซ่ึงสอดคลองกับแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพมนุษย   และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดานคุณภาพ 

ท่ีมุงเนนการสงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปน ของโลกศตวรรษท่ี 

21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทางเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 1 จึงไดจัดทําโครงการสงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมและนอมนําศาสตร

พระราชามาใชในการจัด กระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืนข้ึน  

2. วัตถุประสงค

2.2 เพื่อใหสถานศึกษามีนโยบายและดําเนินการสงเสริมนักเรียนใหมีความรู มีจิตสํานึกดานการผลิตและ 

บริโภค ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
     2.3  เพื่อใหสถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชตามแนวทาง Thailand 4.0 

     2.4  เพื่อใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชน มีความรู มีจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่         

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   

      2.5  เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกผูบริหาร ครู เกี่ยวกับการสํารวจ สรางและรักษาพันธุกรรมพืช 

2.1 เพ่ือสนองพระราชดาํริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
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3. เปาหมาย

3.1 เชิงผลผลิต  (Output)

1) สถานศึกษา จํานวน 107 แหง มีนโยบายและดําเนินการสงเสริมนักเรียนใหมีความรูมีจิตสํานึกดาน

การผลิตและบริโภค ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2) สถานศึกษาสมัครเขารวมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ิมข้ึน 

1) ครูผูรับผิดชอบโครงการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน มีความรู ความเขาใจ และสามารถดําเนินการสงเสริม

สนับสนุนนักเรียนใหมีความรูจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภค ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ครูผูรับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการสํารวจ สราง และ

รักษาพันธุกรรมพืช 
3) นักเรียนทุกคน มีความรู มีจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

     3.3 ดัชนชีี้วัดความสําเร็จ 

1) สถานศึกษามีนโยบายและดําเนินการสงเสริมนักเรียนใหมีความรู มีจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภค

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสามารถนําเทคโนโลยีมาใชดานความรูเรื่องสิ่งแวดลอม และสามารถนํามาประยุกต

ใชตามแนวทาง Thailand 4.0

2) สถานศึกษาสมัครเขารวมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพิ่มขึ้น

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

4.1  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีนโยบายและสามารถ

ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนนักเรียนใหมีความรู มีจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4.2  นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ทุกคน มีความรู 

มีจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภค ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

4.3  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สามารถนําเทคโนโลย ี

มาใชดานความรู เรื่อง สิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกตใชตามแนวทาง Thailand 4.0 

4.4 โรงเรียนเปนแหลงรวบรวมตัวอยางพรรณไม ขอมูลพรรณไม และการเก็บรักษา เปนแหลงเรียนรู

ดานพฤกษศาสตรในโรงเรียน

4.5 นักเรียนมีความรัก และเห็นคุณคาของพืชพรรณและทรัพยากร

3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome)
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6. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ

มกราคม - กันยายน  2565  

7. แผนการใชจายเงินงบประมาณ   จํานวน 37,100   บาท (สามหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งรอยบาทถวน)

กิจกรรม 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

   รวม ไตรมาสท่ี 

1/2563 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 

1. กิจกรรม ใหความรู17และปลูกสรางจิตสํานึก

ดานการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม17 

ผานสื่อออนไลน  

2. กิจกรรม  ใหความรูงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน  ผานสื่อออนไลน 

3. กิจกรรมจัดประกวด นวัตกรรมสิ่งประดิษฐท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (ประเภทรูปเลม)

18,550 18,550 

4. กิจกรรมจัดประกวด นวัตกรรมสิ่งประดิษฐท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (ประเภทคลิปวีดิโอ)

 - -  - 18,550 18,550 

รวม - - -  37,100 37,100 



~ 137 ~ 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1 

8. รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน  37,100  บาท  (ขอถัวจายทุกรายการ)

ท่ี    กิจกรรม/วิธีการดําเนินงาน  จํานวน 

   (คน) 

ราคา/ 

หนวย 

จํานวน 

วัน/ม้ือ 

    รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 ใหความรู17และปลูกสรางจิตสํานึก

ดานการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม17 ผาน

สื่อออนไลน 

2 กิจกรรมท่ี 2  ใหความรูงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน  ผานสื่อออนไลน  

3 กิจกรรมท่ี 3 จัดประกวด นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ         

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ประเภทรูปเลม) 

  3.1 ประชุมคณะกรรมการจัดการประกวด 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- คาอาหารกลางวัน

- คาตอบแทนคณะกรรมการ

  3.2  มอบโลและเงินรางวัล 

- ชนะเลิศ

- รองชนะเลิศอันดับ 1

- รองชนะเลิศอันดับ 2

- คาจางทําโล

7 คน 

7 คน 

7 คน 

1 รางวัล 

1 รางวัล 

1 รางวัล 

3 ชิ้น 

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 

500/คน 

3,000 

2,000 

1,000 
1,500 

1วัน/2 ม้ือ 

 1วัน/1ม้ือ 

     1 วัน 

490 

560 

3,500 

3,000 

2,000 

1,000 

4,500 

มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล รางวัลชมเชย 7 รางวัล     500  3,500 

4 กิจกรรมท่ี 4 จัดประกวด นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ         

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4.1 ประชุมคณะกรรมการจัดการประกวด  

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- คาอาหารกลางวัน

- คาตอบแทนคณะกรรมก

7 คน 

7 คน 

7 

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 

500/ 

1วัน/2 ม้ือ 

 1วัน/1ม้ือ 

     1 วัน 

490 

560 

3,500 
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ท่ี    กิจกรรม/วิธีการดําเนินงาน  จํานวน 

   (คน) 

ราคา/ 

หนวย 

จํานวน 

วัน/ม้ือ 

    รวม 

4.2 มอบโลและเงินรางวัล 

- ชนะเลิศ

- รองชนะเลิศอันดับ 1

- รองชนะเลิศอันดับ 2

- คาจางทําโล

  มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล 

รางวัลชมเชย   

1 รางวัล 

1 รางวัล 

1 รางวัล 

3 ชิ้น 

7 รางวัล 

3,000 

2,000 

1,000 
1,500 

500 

3,000 

2,000 

1,000 

4,500 

3,500 
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โครงการ               สรางเสริมโอกาสความเสมอภาค และความเทาเทียมการเขาถึงบริการ        

   ทางการศึกษา          

ยุทธศาสตรชาติท่ี 4       การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

แผนแมบทฯ ประเด็นท่ี 12   การพัฒนาการเรียนรู 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 2       ดานโอกาส 

ผูรับผิดชอบโครงการ     นางจงดี  เอกฉาย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. หลักการและเหตุผล

               พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545 และ 

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 10 การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการ

รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และ

มาตรา 17 ใหมีการศึกษาภาคบังคับเกาป โดยใหเด็กท่ีมีอายุยางเขาปท่ีเจ็ดเขาเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จน

อายุยางเขาปท่ีสิบหก เวนแตสอบไดชั้นปท่ีเกาของการศึกษาภาคบังคับ และผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 

2564 ตามยุทธศาสตรในสวนของอัตราการออกกลางคัน ทําอัตราการออกกลางคันใหเปนศูนย จึงไดจัดทํา

โครงการนี้ข้ึน โดยเพ่ิมเติมในสวนของการใหความรู ความเขาใจ การยกยองเชิดชูผูปฏิบัติงานในโรงเรียน การดูแล 

ชวยเหลือ เด็กตกหลน เด็กดอยโอกาส เด็กท่ีมีแนวโนมออกกลางคัน ดวยการติดตาม สงตอ เพ่ือใหประชากรวัย

เรียนไดเรียนตอจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

2. วัตถุประสงค
           2.1 เพ่ือจัดทําแผนการรับนักเรียน นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปการศึกษา 2565  

2.2  เพ่ือสงเสริมใหเด็กกอนวัยเรียนไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนในระดับประถมศึกษา 

2.3  เพ่ือเกณฑเด็กภาคบังคับในเขตบริการเขาเรียน และสงเสริมนักเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  นักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หรือเทียบเทา และ

จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เรียนตอในระดับมหาวิทยาลัย 

2.4 เพ่ือสงเสริมใหเด็กตกหลนไดเขาเรียน สงตอการเขาเรียน และลดอัตราการออกกลางคันของ 

นักเรียน 

 2.5 เพ่ือสงเสริม ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียนท่ีเปดหองเรียนพิเศษ 

3. เปาหมาย

3.1 เชิงผลผลิต (Output)

     ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
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      3.2 ผลลัพธ (Outcome) 

 ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  

ไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน/ประชากรในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ เขาเรียนครบทุกคนและ

ประชากรในแตละชวงชั้นเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึนจนจบการศึกษาภาคบังคับตามเปาหมายท่ีวางไว 

     3.3 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

1. โรงเรียนในสังกัดจัดทําแผนการรับนักเรียนและรายงานผานระบบ https:admission.bopp-

obec.info รอยละ 100 

2. โรงเรียนในสังกัดมีฐานขอมูลประชากรกอนวัยเรียนทุกโรงเรียน คิดเปนรอยละ 100

3. ประชากรเกิด ป 2558 ในเขตบริการเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 รอยละ 100 และนักเรียนท่ีจบชั้น

ประถมศึกษาป ท่ี  6 เรียนตอชั้ น มัธยมศึกษาป ท่ี  1 รอยละ 100 นั กเรียน ท่ีจบชั้ น มัธยมศึกษาป ที  3 

เรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา รอยละ 80 และนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เรียนตอในระดับมหาวิทยาลัย

เพ่ิมข้ึน 

3.4 เด็กตกหลนไดเขาเรียนตามความเหมาะสม และลดอัตราการออกกลางคัน 

3.5 โรงเรียนท่ีเปดหองเรียนพิเศษ ไดรับการสงเสริม ติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนางานรอยละ 100 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

4.1 โรงเรียนในสังกัดจัดทําแผนการรับนักเรียนและรายงานผานระบบ 

   https:admission.bopp-obec.info รอยละ 100 

          4.2 เด็กกอนวัยเรียนไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนในระดับประถมศึกษา 

          4.3 ประชากรเกิด ป 2558 ในเขตบริการไดเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 รอยละ 100   

นักเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 รอยละ 100 นักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษา                

ปท่ี 3 เขาเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา รอยละ 80  นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เรียนตอในระดับ

มหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน 

4.4 โรงเรียนในสังกัดมีการดูแลชวยเหลือเด็กตกหลน เด็กท่ีมีแนวโนมออกกลางคัน และสงตอเพ่ือลด

อัตราการออกกลางคัน 

4.5 โรงเรียนในสังกัดท่ีเปดหองเรียนพิเศษ ไดรับการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

5. สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียน หนวยงาน เขตพ้ืนท่ีบริการในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

7. แผนการใชจายเงินงบประมาณ จํานวน 27,700 บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน)
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 กิจกรรม 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 
1. การรับนักเรียน และการจัดทํา

แผนการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565

12,860 

2. การประชาสัมพันธการรับนักเรียน

การเกณฑเด็กเขาเรียน การติดตาม วัด

ประเมินผล Home school และการ

สงตอเพ่ือลดอัตราการออกกลางคัน

ของนักเรียน

13,140 

3. การสงเสริม ติดตาม ประสานงาน

การรับนักเรียน และการประเมินผล

หองเรียนพิเศษฯ

1,700 

รวม 27,700 

8. รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน 27,700 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ)

ท่ี กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน จํานวน
(คน) 

ราคา/

หนวย 

จํานวน 
(วัน/ม้ือ) 

รวม 

1 การรับนักเรียนและการจัดทําแผนการรับนักเรียน ป

การศึกษา 2565  

1.1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรยีน/ 

     ผูเก่ียวของ จํานวน 2 ครั้ง 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- คาอาหารกลางวัน

- คาพาหนะ

10 คน 

10 คน 

6 คน 

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 

300/คน 

2วัน/2ม้ือ 

 2วัน/2ม้ือ 

  2 วัน 

      700 

1,600 

3,600 

12,860

13,140 

1,700 
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ท่ี กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน จํานวน
(คน) 

ราคา/

หนวย 

จํานวน 
(วัน/ม้ือ) 

รวม 

2 

- จัดซ้ือ/จัดจาง/คาวัสดุ

1.2 จัดทําขอมูลประชากรวัยเรียน คัดลอก ทร.14 

- จัดซ้ือ/จัดจาง/คาวัสดุ

- คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง

- คาเบี้ยเลี้ยงกรรมการฯ

การประชาสัมพันธการรับนักเรียน การเกณฑเด็กเขา

เรียน การติดตาม วัดประเมินผล Home school 

และการสงตอเพ่ือลดอัตราการออกกลางกลางคัน  

2.1 ประชาสัมพันธการรับนักเรียน  

- จัดจางทําปายประชาสัมพันธ 5x3.5 ม.

- จัดซ้ือ/จัดจาง/ทําแผนพับ/คูมือ

2.2 ประชุมคณะทํางาน ติดตาม สุมตรวจ 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- คาอาหารกลางวัน

- คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง

- คาเบี้ยเลี้ยงกรรมการฯ

- จัดซ้ือ/จัดจาง/คาวัสดุ

- บันทึกขอมูลในโปรแกรม/ระบบ

  2คน 

10คน 

 10คน 

6คน 

120/คน 

35/คน 

80/คน 

120/คน 

4 วัน 

2วัน/2ม้ือ 

2วัน/2ม้ือ 

2 วัน 

     800 

4,000 

1,200 

960 

2,400 

2,000 

      700     

1,600 

1,000          

1,440       

4,000 

3 การสงเสริม ติดตาม ประสานงานการรับนักเรียน 

และการประเมินผลหองเรียนพิเศษฯ ประชุม

คณะทํางาน วางแผนดําเนินงาน   

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- คาอาหารกลางวัน

- คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง

- สรุปและรายงานผล

10คน 

 10คน 

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 

1วัน/1ม้ือ 

1วัน/1ม้ือ 

350 

800 

550 
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โครงการ              ยกระดับคุณภาพการแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทฯ ประเด็นท่ี 11   การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 2       ดานโอกาส  (2.2) 

ผูรับผิดชอบโครงการ    นางกาญจนา  พัดพา 

1. หลักการและเหตผุล

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดใหกิจกรรมแนะแนวเปนสวน

หนึ่ งของกิจกรรมพัฒนาผู เรียน ท่ีมุงเนนการสงเสริมและพัฒนาผู เรียนใหรูจักตนเอง รักและเห็นคุณคา              

ในตนเองและผูอ่ืน รูจักพ่ึงตนเอง มีทักษะแสวงหาความรูและขอมูลสารสนเทศ นํามาใชในการวางแผนการเรียน

การประกอบอาชีพ การดําเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัว อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต มีคานิยมท่ีดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึก มีความรับผิดชอบตอตนเอง 

ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  ซ่ึงการใหบริการและจัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนพัฒนาการแนะแนว 

กําหนดใหครูทุกคนตองทําหนาท่ีแนะแนว  ใหคําปรึกษาดานสังคมและชีวิต  ดานการศึกษา และดานอาชีพ 

เพ่ือการพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพและการมีงานทํา การประกอบอาชีพท่ีสุจริต  การพัฒนาบุคลากร  ท่ีเก่ียวของ 

ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ครูแนะแนว และบุคลากรผูรับผิดชอบงานแนะแนว  ใหมีความรูความเขาใจ

ในการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาตามหลักสูตร  และการจัดกิจกรรมแนะแนว                 

เพ่ือการศึกษาและอาชีพ  และใหเปนไปตาม พระบรมราโชบายดานการศึกษาท่ีมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน 

4 ดาน  โดยเฉพาะดานท่ี  3  มีงานทํา - มีอาชีพ  โดยการฝกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ตองมี

จุดมุงหมายใหผูเรียนทํางานเปนและมีงานทําในท่ีสุด และตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตร  มีอาชีพ มีงานทํา 

จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว   

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จึงไดจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพ            

การแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอและการมีงานทํา เพ่ือพัฒนาครูแนะแนวใหมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการ

การจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาตามหลักสูตรตอไป    

2. วัตถุประสงค
         2.1 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหครูแนะแนวหรือบุคลากรผูรับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียน มีความรู             
ความเขาใจ ในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา 

2.2  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนมีอาชีพ “1 โรงเรียน 1 อาชีพ” 

        2.3  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จบการศึกษาระดับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพ สามารถเลือกศึกษาตอหรือประกอบอาชีพตรงตามความถนัดของตนเอง 

3. เปาหมาย

3.1 เชิงผลผลิต  (Output)

1.ครูแนะแนว/บุคลากรผูรับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียน ในสังกัด โรงเรียนละ  1 คน รวม  107 คน
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2. โรงเรียนในสังกัด จํานวน 107 โรง มี “1 โรงเรียน 1 อาชีพ”
3. นกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ทุกคน

     3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome) 

1. ครูแนะแนว/บุคลากรผูรับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียน มีความรูความเขาใจและสามารถจัดกิจกรรม

แนะแนวตามหลักสูตร และจัดกิจกรรมและแนวเพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรง สามารถดําเนินการ “1 โรงเรียน 1 อาชีพ” ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ทุกคน สามารถเลือกศึกษาตอหรือประกอบอาชีพตรงตามความถนัด

ของตนเอง 

     3.3 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

 เชิงปริมาณ 

1) รอยละ100  ของครูแนะแนว/บุคลากรผูรับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียน สามารถจัดกิจกรรม

แนะแนวเพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา 

2) รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรม“1 โรงเรียน 1 อาชีพ”

3) รอยละ 100 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

  เชิงคุณภาพ 

ครูแนะแนว/บุคลากรผูรับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียน มีความรูความเขาใจ สามารถจัดกิจกรรม             

แนะแนวตามหลักสูตร และจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3.4 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับผลประโยชน  

     ผูบริหารโรงเรียน ครูแนะแนว/บุคลากรผูรบัผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียน และนักเรียนทุกคน 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

4.1 ครูแนะแนว/บุคลากรผูรับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียน มีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมแนะ

แนวตามหลักสูตรและเพ่ือการศึกษาตอเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทําใหกับนักเรียน 

      4.2 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง สามารถดําเนินการ “1 โรงเรียน 1 อาชีพ” ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       4.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ทุกคน สามารถเลือกศึกษาตอหรือประกอบอาชีพตรงตามความถนัด

ของตนเอง 

5. สถานท่ีดําเนินการ

โรงเรียน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

6. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ

เดือน ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565       

7. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  จํานวน 83,000 บาท (แปดหม่ืนสามพันบาทถวน)
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

   รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการ

ดําเนินงานการแนะแนวเพ่ือการศึกษา

ตอเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา

โรงเรียนในสังกัด ผานระบบ Zoom

8,175  8,175 

2. เครือขายสถานศึกษา จัดการ

ประกวดและคัดเลือก 1 โรงเรียน 1

อาชีพ ระดับเครือขายสถานศึกษา

   30,000 30,000 

3. จัดนิทรรศการ และจัดการประกวด

1 โรงเรียน 1 อาชีพ ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

 44,825 44,825 

  รวม 8,175 74,825 83,000 
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8. รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน 83,000  บาท (แปดหม่ืนสามพันบาทถวน) ถัวจายทุกรายการ

ท่ี  กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน จํานวน 

(คน) 

ราคา/

หนวย 

จํานวน 

วัน/ม้ือ 

รวม 

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการ
แนะแนวเพ่ือการศึกษาตอเชื่อมโยงสูอาชีพ
และการมีงานทํา โรงเรียนในสังกัด ผาน
ระบบ Zoom  
1.1ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาอาหารกลางวัน

1.2ประชุมครูแนะแนว/ครูผูรับผิดชอบงาน
แนะแนวในโรงเรียน 107 คน  

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
(คณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูเก่ียวของ) 

- คาอาหารกลางวัน
- คาตอบแทนวิทยากร

15 คน 
15 คน 

15 คน 

15 คน 
6 คน 

35/ม้ือ 
80/ม้ือ 

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 
600/คน 

1วัน/1ม้ือ 
1วัน/1ม้ือ 

1วัน/2ม้ือ 

     1วัน 

7 ชม. 

525 
1,200 

1,050 

1,200 
4,200 

2. เครือขายสถานศึกษา จัดการประกวด และ

คัดเลือก 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ระดับ

เครือขายสถานศึกษา 
- คาดําเนินการจัดประกวดของเครือขาย

สถานศึกษา (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ) 

10เครือขาย 3,000 1 วัน 30,000 

3. จัดนิทรรศการ และจัดการประกวด           

1 โรงเรียน 1 อาชีพ ระดับสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา  

3.1ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัด

นิทรรศการ/จัดการประกวด  

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- คาอาหารกลางวัน

3.2 จัดนิทรรศการ/จัดการประกวด 1 

โรงเรียน 1 อาชีพ จํานวน 10 เครือขาย

สถานศึกษา (10 บูธ) 

15 คน 
15 คน 

35/ม้ือ 
80/ม้ือ 

1วัน/1ม้ือ 
1วัน/1ม้ือ 

525 
1,200 



~ 147 ~ 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1 

ท่ี กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน จํานวน 

(คน) 

ราคา/
หนวย 

จํานวน 

วัน/ม้ือ 

รวม 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

(คณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูเก่ียวของ/

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียน)

- คาอาหารกลางวัน

- คาตอบแทนใชสอย/คาพาหนะเดินทาง

- คาตอบแทนคณะกรรมการ

3.3 มอบเกียรติบัตรและรางวัล 

- ชนะเลิศ                  3,000 บาท 

- รองชนะเลิศอันดับ 1   2,000 บาท

- รองชนะเลิศอันดับ 2   1,000 บาท

- รางวัลชมเชย 7 รางวัล   500 บาท

- จัดซื้อ จัดจาง/วัสดุสํานักงาน

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 

1,500 

500 

1วัน/2ม้ือ 

1วัน/1ม้ือ 

1วัน 

1วัน 

5,600 

6,400 

15,000 

3,500 

3,000 

2,000 

1,000 

3,500 

 3,100 

รวมท้ังสิ้น  83,000 

80 คน

80 คน

10 คน

7 คน

1 รางวัล

1 รางวัล

1 รางวัล

7 รางวัล
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โครงการ     โครงการปองกันปญหาและแกไขภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา   

       ภายใตระบบดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 1,3             ดานความม่ันคง และดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทฯ ประเด็นท่ี 1,11  ความม่ันคง และ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 1,2         ความปลอดภัย และ ดานโอกาส (2.3) 

ผูรับผิดชอบโครงการ            นางสาวตรีทิพยนิกรณ ตอนศรี,นางกาญจนา พัดพา 

1. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันกระแสโลกาภิวัฒนและการดํารงอยูในสังคมขอมูลขาวสาร ตลอดจนความเจริญทางเทคโนโลยี

แทรกซึมเขาสูวิถีชีวิตของผูคนในสังคมทุกรูปแบบ ทําใหนักเรียน ซ่ึงเปนเยาวชนตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง             

ท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว รุนแรง และเต็มไปดวยสถานการณปญหาท่ีมีความสลับซับซอน เพ่ือเปนการปองกันและ

สงเสริมใหนักเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรงรัด พัฒนานักเรียนใหมีพฤติกรรม ท่ีพึงประสงค

ตามท่ีสังคมมุงหวัง นักเรียนสามารถจัดการกับปญหารอบตัวในสภาพสังคมปจจุบัน และไดรับโอกาสทางการศึกษา

อยางท่ัวถึง เปนการเตรียมความพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต จําเปน    อยางยิ่งท่ีตองมีระบบ  ท่ีสามารถ

เปนกลไกในการดูแลชวยเหลือนักเรียนทุกคน ใหไดรับการพัฒนาและดูแลอยางถูกตองเหมาะสม เพ่ือใหปลอดภัย

จากสถานการณเสี่ยงตางๆ รวมท้ังชวยเหลือนักเรียนท่ีเผชิญปญหา  ตาง ๆ อาทิ ความรุนแรง   การละเมิดทาง

เพศ ความไมเปนธรรมทางการศึกษาใหไดรับการชวยเหลือทันทวงที  ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวตองเรงรัดพัฒนา 

และยกระดับคุณภาพการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือพิทักษ ปองกัน คุมครองและชวยเหลือนักเรียนไดทัน

เหตุการณ 

         ดังนั้น เพ่ือเปนการปองกันปญหาและแกไขภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา ภายใตระบบดูแลชวยเหลือ

และคุมครองนักเรียนดวยกระบวนการมีสวนรวมการประสานความรวมมือของหนวยงานองคกรภาคี เครือขายทุก

ระดับตองเขาไปชวยเหลือและแกไขไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนท้ังดานรางกาย จิตใจเพ่ือให

การสรางภูมิคุมกันและเฝาระวังใหกับเด็ก และเยาวชน เปนไปดวยความเขมแข็งและยั่งยืน ระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนเปนกลไกสําคัญในการดําเนินการดังกลาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 

เขต 1 จึงไดจัดทําโครงการการปองกันปญหาและแกไขภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา ภายใตระบบดูแล

ชวยเหลือและคุมครองนักเรียนข้ึน 

2. วัตถุประสงค
2.1  เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาหรือครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในการ

ปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม และนําไปบรูณาการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนในโรงเรียน       ได
มีความรู ความเขาใจ มีทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม เพราะปจจุบันเปนยุคเทคโนโลยี
สื่อสารท่ีทันสมัยและรวดเร็ว อาจนํามาใชในทางท่ีไมถูกตอง ทําใหสงผลกระทบตอเยาวชนไทยใน    ยุคปจจุบัน 
     2.2 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษาหรือครูผูรับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา  มีความรูความเขาใจกระบวนการชวยเหลือนักเรียน  
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 2.3 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางครบวงจร 
     2.4 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการและดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ี
มีสัมฤทธิผลตอการพัฒนาผูเรียนอยางเปนองครวมทุกดาน 

5. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติครูท่ีจัดการเรียนการสอนบูรณาการทักษะชีวิต
3. เปาหมาย

3.1 เชิงผลผลิต  (Output)
         1 ผูบริหารสถานศึกษาหรือครูผูรับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความรูความเขาใจ  กระบวนการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนทุกโรง โรงเรียนละ 1 คน  รวมจํานวน 107 คน   

 2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ทุกโรงเรียน 
 3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ตามความพรอมและความสมัครใจ 

  4  ครูผูปฏิบัติหนาท่ีการสอนในโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
ตามความพรอมและความสมัครใจ 
    3.2 เชิงผลลัพธ (outcome) 

         1 ผูบริหารสถานศึกษาหรือครูผูรับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและผูบริหารการศึกษ มีความรู

ความเขาใจ  กระบวนการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ 

         2 โรงเรียนสังกัด สามารถดําเนินการขับเคลื่อนระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และมีเครือขายระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเขมแข็ง 

 3 โรงเรียนสังกัด ไดรับรางวัลสถานศึกษาตนแบบระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
    4 ครูในสังกัด ไดรับการคัดเลือกใหเปนครูตนแบบการเรียนการสอนบูรณาการทักษะชีวิต 

     3.3 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ   

1.รอยละ 100 ผูบริหารสถานศึกษาหรือครูผูรับผิดชอบดูแลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและบุคลากร

ทางการศึกษา  สามารถนําความรูและทักษะท่ีไดไปประยุกตใชกับงานการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

2.รอยละ 100 ของโรงเรียนท่ีสงเขารับการคัดเลือกไดรับรางวัลระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

3.รอยละ 100 ของครูผูปฏิบัติหนาท่ีการสอนในโรงเรียนท่ีสงเขารับการคัดเลือก ไดรับรางวัลระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

      3.4 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับผลประโยชน  

1. ผูบริหารสถานศึกษาหรือครูผูรับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและผูบริหารการศึกษา
มีความรูความเขาใจ มีความรูความเขาใจ กระบวนการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนทุกโรง โรงเรียนละ 1 คน 
รวมจํานวน 107 คน   

2. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ทุกโรงเรียน

3. โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ตามความพรอมและความ

สมัครใจ 

4. ครูผูปฏิบัติหนาท่ีการสอนในโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ตามความพรอมและความสมัครใจ 
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4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

4.1  ผูบริหารสถานศึกษาหรือครูผูรับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

มีความรูความเขาใจ มีความรูความเขาใจ กระบวนการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 

    4.2  นักเรียนกลุมเปาหมายไดรับการชวยเหลือแกไขปญหาใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

    4.3 สถานศึกษากลุมเปาหมาย ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัลตนแบบระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

    4.4 ครูผูทําหนาท่ีการสอนตามกลุมเปาหมาย ไดรับการคัดเลือกใหเปนครูตนแบบการเรียนการสอนบูรณาการ

ทักษะชีวิต 

5. สถานท่ีดําเนินการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด

6. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ

กุมภาพันธ – กันยายน 2565

7.แผนการใชจายเงินงบประมาณ จํานวน  252,100  บาท

กิจกรรมท่ี 1 - กิจกรรมท่ี 2  งบประมาณจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

 จํานวน  219,100 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 

    กิจกรรมท่ี 3 – กิจกรรมท่ี 4 งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 จํานวน  33,000  (ถัวจายทุกรายการ) 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 
   รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมผูบริหารสถานศึกษา

หรือครูผูรับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน และบคุลากรทางการศึกษาในสังกัด 

- ประชุมคณะทํางาน/คณะกรรมการ

ดําเนินงาน เพ่ือวางแผน กําหนดแนวทางการ

ดําเนินงาน

69,100 69,100 

กิจกรรมท่ี 2 ถุงน้ําใจ BY CPN 1 150,000 150,000 

กิจกรรมท่ี 3 การคัดเลือกสถานศึกษา

ตนแบบระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและ

การคัดเลือกครูตนแบบการเรียนการสอน

บูรณาการทักษะชีวิต 

15,000 15,000 

กิจกรรมท่ี 4 ติดตามการดําเนินงานของ

สถานศึกษาภายใตโครงการจัดสรรเงิน

อุดหนุนนักเรยีนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข

โดยบูรณาการรวมกับโครงการการปองกัน

ปญหาและแกไขภัยคุกคามทุกรูปแบบใน

สถานศึกษา   

   4.1 จัดทําชุดคูมือ ชุดความรู 

ประชาสัมพันธและการสื่อสารเพ่ือสรางความ

เขาใจ 

   4.2 ลงพ้ืนท่ีติดตามและสนับสนุนการ

ดําเนินงานของสถานศึกษา   

18,000 18,000 

รวม 252,100 
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รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน  252,100  บาท  (ขอถัวจายทุกรายการ) 

ท่ี    กิจกรรม/วิธีการดําเนินงาน จํานวน 

(คน) 

ราคา/ 

หนวย 

จํานวน 

วัน/ม้ือ 

    รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1ประชุมผูบริหารสถานศึกษาหรือครู

ผูรับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

1.1ประชุมคณะทํางาน/คณะกรรมการดําเนินงาน

เพ่ือวางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- คาอาหารกลางวัน

- คาตอบแทน

1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหารสถานศึกษาหรือ

ครูผูรับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

และบคุลากรทางการศึกษา

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- คาอาหารกลางวัน

- คาตอบแทนวิทยากร

- คาวัสดุสํานักงาน

1.3 ประเมิน/สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน

18 คน 

18 คน 

7 คน 

130 คน 

130 คน 

14 ชม. 

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 

35/ม้ือ

120/ม้ือ 

600/ชม. 

1วัน/2ม้ือ 

1 ม้ือ/1ม้ือ 

2วนั/4ม้ือ 

2วัน/2ม้ือ 

1,260 

1,440 

7,000 

18,200 

31,200 

8,400 

1,600 
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ท่ี กิจกรรม/วิธีการดําเนินงาน จํานวน

(คน) 

ราคา/

หนวย 

จํานวน 

วัน/ม้ือ 

รวม 

2 กิจกรรมท่ี 2 ถุงน้ําใจ BY CPN 1 500/ถุง 300 ถุง 150,000 

3 กิจกรรมท่ี 3 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก

สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพ่ือรับ

รางวลัครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณการ

ทักษะชีวิต ประจําป 2565   ระดับ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- อาหารกลางวัน
- จัดทําคูมือระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

- คาตอบแทน
-คาจัดซ้ือ/จัดจางวัสด

3.1 ดําเนินการออกประเมินเชิงประจักษ  

คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับ

รางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

และคัดเลือกครูเพ่ือรับรางวัลครูตนแบบการ

จัดการเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต ประจําป 

2565  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

- คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ

- คาพาหนะ/น้ํามันเชื้อเพลิง/
- คาชดเชยน้ำมัน

10 คน 
10 คน 

7 คน 

10 คน 

35/ม้ือ 
80/ม้ือ 

300/คน 

 300/คน 

1วัน/2ม้ือ
1วัน/1ม้ือ 

10 เลม 

1วัน 

3 วัน 
3 วัน 

700 
800 

1,000 

2,100 

500 

9,000 
900 
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ท่ี กิจกรรม/วิธีการดําเนินการ จํานวน(คน) ราคา/หนวย จํานวน 

วัน/ม้ือ 

รวม 

4 กิจกรรมท่ี 4 

ติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษา

ภายใตโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน

นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข 

(นักเรียนทุนเสมอภาค) 

4.1 จัดทําชุดคูมือ ชุดความรู 

ประชาสัมพันธและการสื่อสารเพ่ือ

สรางความเขาใจ 

- คาจัดซ้ือจัดจาง/วัสดุสํานักงาน

4.2 ลงพ้ืนท่ีติดตามและสนับสนุนการ

ดําเนินงานของสถานศึกษา  

    4.2.1) ประชุมคณะกรรมการ

ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานฯ 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- คาอาหารกลางวัน

4.2.2) ลงพ้ืนท่ีติดตามการ

ดําเนินงาน 

- คาเบี้ยเลี้ยง

- คาน้ํ ามันเชื้ อเพลิ ง/ค าชดเชย

น้ํามัน/คาพาหนะเดินทาง 

10 คน 

10 คน 

10 คน 

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 

120/คน 

1วัน/1ม้ือ 

1วัน/1ม้ือ 

6 วัน 

4,650 

350 

800 

7,200 

5,000 

รวมท้ังหมด 252,100 
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โครงการ                           โครงการแขงขันกีฬานักเรียนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

                                      ประจําป 2565 (ตานภัยยาเสพติด) 

ยุทธศาสตรชาติท่ี 3               การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทฯประเด็นท่ี 11,12   การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต และการพัฒนาการเรยีนรู 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 3          ดานคุณภาพ (3.1)  

ผูรับผิดชอบโครงการ             นางศิรมณี  วีรภัทรธาดา และคณะ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล                

 ปจจุบันปญหายาเสพติดนับวาจะทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน และไดแพรระบาดไปยังประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา โดยสาเหตุของการติดยาเสพติดประการหนึ่งมาจากการ

มีเวลาวางและใชเวลาวางไปในทางท่ีไมเกิดประโยชนเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด ดังนั้น เพ่ือใหเด็ก เยาวชน 

นักเรียน นักศึกษา รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และหางไกลยาเสพติด รวมท้ังใหเยาวชนไดรูจักคุณคาของ

ตนเองดวยการปลูกจิตสํานึกรับผิดชอบ การสรางความรัก ความเขาใจและความอบอุน พรอมท้ังเปนการเสริมสราง

สมรรถภาพทางดานรางกาย จิตใจ ใหเกิดความแข็งแกรง ใหเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยการ

นํากิจกรรมกีฬาเขามาเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือลดระดับและแกปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด

ในสถานศึกษาโดยใชกิจกรรมทางเลือกดานการกีฬาเปนภูมิคุมกัน และปองกันยาเสพติดใหกับเยาวชน สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบดูแลระวังปองกันและแกปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา จึงไดจัดโครงการแขงขันกีฬานักเรียนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 (ตานภัยยาเสพ

ติด) ประจําป 2565 ข้ึน เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย ซ่ึงปจจุบันไดเกิดโรคระบาดแพรเชื้อไวรัส 2019 กระทบกับท่ัวโลก   

2. วัตถุประสงค 

    2.1 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชน นักเรียน ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยใชกิจกรรมกีฬา 

เปนสื่อกลาง รวมท้ังเพ่ือลดและแกไขปญหานักเรียนกลุมเสี่ยง โดยจัดใหมีการแขงขันเปนอําเภอ ซ่ึงงายตอการ

ปองกันการแพรระบาดของโรค 

    2.2  เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล และสรางเครือขายในการเฝาระวังปองกันและแกปญหายาเสพติด 

 ในสถานศึกษา 

    2.3  เพ่ือใหเยาวชน นักเรียน ไดมีสมรรถภาพท่ีดีท้ังรางกาย และจิตใจ อันจะนํามาซ่ึงพลังในการตอตาน 

และปองกันยาเสพติด 

    2.4  เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและปลูกฝงจิตสํานึกในการรูจักแพ รูจักชนะ และรูจักอภัย อันจะนํามา 

ซ่ึงความรักสมัครสมานสามัคคีระหวางนักเรียน และระหวางสถานศึกษา 
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    2.5  เพ่ือคัดเลือกตัวนักกีฬาเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ ในโอกาสตอไป 

3. เปาหมาย 

    3.1 เชิงผลผลิต  (Output) นักเรียนในสงักัด สพป.ชพ.1 จํานวน 1,500 คน 

    3.2  เชิงผลลัพธ (Outcome)  

      1. รอยละ 90 ของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมไดรับการพัฒนาและหางไกลยาเสพติด    

     2. รอยละ 90 ของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมมีน้ําใจเปนนักกีฬา   

      3. รอยละ 90 ของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม  มีความพึงพอใจในการดําเนินงานตามโครงการ 

    3.3 ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ  

          เชิงปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพป.ชพ.1 จํานวน 107 โรงเรียน จํานวน1,500 คน  

          เชิงคุณภาพ สงเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนใหหางไกลยาเสพติด 

    3.4 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับผลประโยชน  นักเรียน (นักกีฬา) ในสังกัด สพป.ชพ.1 จํานวน 1,500 คน 

4.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

     4.1  นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกรวมกันในการตอตานและขจัดยาเสพติดในสถานศึกษา 

     ใหหมดสิ้นไป  

      4.2 นักเรียน นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด ลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยง  

     4.3 นักเรียน นักศึกษา มีความสมบูรณแข็งแรงท้ังดานรางกายและจิตใจ  

     4.4 กลุมนักเรียน นักศึกษาไดรวม กิจกรรมกีฬา มีความกระตือรือรน มีความรัก ความสามัคคีในหมูคณะและ

มีน้ําใจเปนนักกีฬา 

5. สถานท่ี    แตละอําเภอกําหนด 

6. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ กรกฎาคม – กันยายน 2565   

7. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  จํานวน 200,000  บาท (สองแสนบาทถวน) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

    รวม ไตรมาสท่ี 

1/2563 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 

การแขงขันกีฬานักเรียนเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ประจําป 2565   ตานภัยยาเสพติด) 

- - - 200,000 200,000 

  รวม     200,000 
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8. รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน 200,000  บาท  (ขอถัวจายทุกรายการ) 

 

ท่ี 

 

กิจกรรม/วิธีดําเนินการ 

จํานวน  

(คน) 

ราคา/ 

หนวย 

จํานวน 

วัน/ม้ือ 

 

รวม 

1. กิจกรรม การแขงขันกีฬานักเรียนเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ประจําป 2565  (ตานภัยยาเสพติด) 

  

 

 

 

 

 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานฯ 

จํานวน 2 ครั้ง  (ครั้งละ 20 คน) 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

- คาอาหารกลางวัน 

 

 

40 คน 

40 คน 

 

 

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 

 

 

1วัน/1ม้ือ 

1วัน/1ม้ือ 

 

 

1,400 

3,200 

2 กิจกรรม  การแขงขันกีฬานักเรียนเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1

ประจําป 2565(ตานภัยยาเสพติด) 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

- คาอาหารกลางวัน 

- คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา 

   (อําเภอเมืองชุมพร) 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

- คาอาหารกลางวัน 

- คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา 

  (อําเภอทาแซะ) 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

- คาอาหารกลางวัน 

- คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา 

  (อําเภอปะทิว) 

- คาพาหนะเจาหนาท่ี สพป.ชพ.1 

- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาท่ี สพป.ชพ.1 

 

 

 

200 คน 

200 คน 

40 คน 

 

150 คน 

150 คน 

40 คน 

 

130 คน 

130 คน 

40 คน 

 

6 คน 

6 คน 

 

 

 

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 

200/คน 

 

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 

200/คน 

 

35/ม้ือ 

80/ม้ือ 

200/คน 

 

120/คน 

 

 

 

2วัน/4ม้ือ 

2วัน/2ม้ือ 

2 วัน 

 

2วัน/4ม้ือ 

2วัน/2ม้ือ 

2 วัน 

 

2วัน/4ม้ือ 

2วัน/2ม้ือ 

2 วัน 

 

  2 วัน 

  2 วัน 

 

 

 

28,000 

32,000 

16,000 

 

21,000 

24,000 

16,000 

 

18,200 

20,800 

16,000 

 

1,960 

1,440 
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โครงการ      เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
                                         ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตรชาติท่ี 3                 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
แผนแมบทฯ ประเด็นท่ี 20,21    การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และการตอตานการทุจริตและ 
                                        ประพฤติมิชอบ  
นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 3            ดานคุณภาพ (ขอ 3.4) 
ผูรับผิดชอบโครงการ               นายสุทธิพันธ  แสงขํา และ นายศิลปชัย  เผือกขํา    
_________________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล              
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกระจายอํานาจการบริหารราชการไปสู

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียน ท้ังนี้ การขับเคลื่อนภารกิจขององคกรใหบรรลุสูเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น ตองอาศัยบุคลากรในหนวยงานเปนหลักและตองเปนบุคลากรท่ีทรงคุณคาท้ังดานความรู 
ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความจําเปน อยางยิ่ง  
ท่ีจะตองมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกของความเปนมีวิชาชีพทางการศึกษาอยูในจิตใจเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน และการสนับสนุนการเรียนการสอน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปน
แบบอยางท่ีดี ของเยาวชนและสังคมได โดยเฉพาะครูผูสอนเปนกลไกและเปนพลังสําคัญ ในกระบวนการ                   
ทางการศึกษาเพ่ือสรางสรรคและพัฒนาเยาวชนใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพและเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาชาติบานเมืองตอไป ดังนั้น ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะตองมีความพรอมท้ังดานคุณวุฒิและ
ดานคุณธรรม ในดานการพัฒนาดานคุณวุฒิ ขาราชการไดผานการศึกษาเลาเรียนมาแลว แตการพัฒนาดาน วินัย 
คุณธรรม และจริยธรรม ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนตอการปฏิบัติงานของขาราชการยัง ไมอาจประเมินหรือชี้ชัดไดแนนอน 
วามีความเหมาะสมหรือเพียงพอหรือไม เพียงใด จึงเปนหนาท่ีของหนวยงานและผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น                   
ท่ีจะตองตระหนักถึงบทบาทอํานาจหนาท่ีของตนเอง ท่ีจะทําใหขาราชการในสังกัด มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ดังท่ีไดกําหนดไวในหมวด 6 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 95 
บัญญัติ ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชา มีวินัย ปองกันมิใหผูใตบังคับบัญชา
กระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดโครงการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึน  

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจในเรื่องวินัย คุณธรรม และจริยธรรมเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพ
ใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.2 เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนผูมีความประพฤติท่ีดีอยูในระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาท่ีราชการ ไมกระทําการอันเปนความผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. เปาหมาย 
    3.1 เชิงผลผลิต  (Output)  
         1.  ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทนผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 107 คน  
         2. รองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 21 คน 
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         3.  ผูรับผิดชอบปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานในสถานศึกษา ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงาน
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารท่ัวไป จํานวน 428 คน รวมท้ังสิ้น 556 คน 
     3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome) 
             ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู เขารับการอบรมไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ                
มีความรู ความเขาใจในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติท่ีดีในการประกอบวิชาชีพ ตลอดจนปฏิบัติ         
หนาท่ีราชการ อยูในระเบยีบวินัยเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
      3.3 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ  
             รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจและไดรับความรูความ
เขาใจในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม สําหรับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน              

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
             4.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูเขารวมอบรม มีความรูความเขาใจในเรื่องวินัย คุณธรรม
และจริยธรรมเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพ 
    4.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูเขารวมอบรม มีความประพฤติท่ีดีอยูในระเบียบวินัย   มี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ไมกระทําการอันเปนความผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ      
5. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
            5.1 ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทนผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 107 คน  
            5.2 รองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 21 คน 
            5.3 ผูรับผิดชอบปฏบิัติหนาท่ีหัวหนางานในสถานศึกษา ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงาน
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารท่ัวไป จํานวน 428 คน รวมท้ังสิ้น 556 คน 
6. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ เดือน เมษายน – เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
    สถานท่ี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิต 
7. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  จํานวน 158,100 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนแปดพันหนึ่งรอยบาทถวน) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ  

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน      

2. ประชุมคณะกรรมการวางแผนจัด

กิจกรรม 

  700  700 

3. จัดทําคูมือและเอกสารประกอบการ

อบรม 

 27,000   27,000 

4. ดําเนินการพัฒนาดวยการจัดอบรม   130,400  130,400 

5. ประเมินผลการอบรม      

6. รายงานผลการอบรม      

                   รวม  27,000 131,100  158,100 
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8. รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน 158,100  บาท  (ขอถัวจายทุกรายการ) 
 กิจกรรม/รายการ จํานวน 

(คน) 

ราคา/หนวย จํานวน 

(วัน/ม้ือ) 

รวม 

1. 

 

 

2. 

ประชุมคณะทํางานวางแผนดําเนินการ 

 - คาอาหารวางและ เครื่องดื่ม 

 - คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม 

 จัดอบรม 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

 - คาอาหารกลางวัน  

 - คาน้ํามันเชื้อเพลิง 

 - คาจัดทําเกียรติบัตร 

 - คาจัดทําปายไวนิล 

 

20 คน 

135 เลม 

 

576 คน 

576 คน 

- 

556 คน 

1 แผน 

 

35/ม้ือ 

200/เลม 

 

35/ม้ือ 

120/ม้ือ 

- 

35/แผน 

500/แผน 

 

1วัน/1ม้ือ 

- 

 

1วัน/2ม้ือ 

1วัน/1ม้ือ 

- 

- 

 

    700 

27,000 

 

40,320 

69,120 

1,000 

19,460 

    500 

รวม (ถัวจายทุกรายการ) 158,100 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 161 ~ 

 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1 
 
 

โครงการ                           สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาดวยการตรวจสอบภายใน” 
ยุทธศาสตรชาติท่ี 6              ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแมบทฯ ประเด็นท่ี 21      การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 4          ดานประสิทธิภาพ (4.1)    

ผูรับผิดชอบโครงการ             นางจงจิตร ประทุมชัย  นางวรรณภา ธรรมรักษา และนางสาวนัฐสรณ อุเทศ 

1  หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 62  กําหนดใหจัดระบบการตรวจสอบติดตาม  

ประเมิน  ประสิทธิภาพ   และประสิทธิผล   การใชจายงบประมาณการจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับหลักการศึกษา
แนวการจัดการศึกษา  และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  โดยหนวยงานภายใน  ประกอบกับการ  ท่ีคณะรัฐมนตร ี 
ไดมีมติกําหนดใหทุกสวนราชการตองจัดใหมีการตรวจสอบภายใน  ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจในดานการบริการ

ใหความเชื่อม่ัน  (Assurance Services)  และบริการใหคําปรึกษา  (Consulting Services)  อยางเท่ียงธรรมและ
เปนอิสระ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ไดดําเนินการพัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพการ

ตรวจสอบภายใน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา  มาอยางตอเนื่อง  ผลการดําเนินงานทําให
หน วยรั บตรวจ  คื อ   สํ านั กงาน เขต พ้ื น ท่ี การศึ กษา  และสถาน ศึ กษาในสั งกั ด   มี การดํ า เนิ น งาน                                 
อยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  เพ่ือเปนการควบคุม  กํากับ  

การดําเนินงาน  และลดความเสี่ยงของหนวยงาน   จึงยังคงดําเนินการกิจกรรมของโครงการตอไป   เพ่ือพัฒนาและ
สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา  ใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ื อตรวจสอบความถูกตองและเชื่ อ ถือได ของขอมูลต าง ๆ  ทางด านการเงิน  การบัญชี                       
การบริหารงาน และการดําเนินงานดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง                  
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนดหรือหลักเกณฑอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

 2.2 เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจ           
วาเพียงพอและเหมาะสม 
 2.3 เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด การใหคําปรึกษาท่ีเพ่ิมคุณคา                
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
 2.4 เพ่ือพัฒนาและสรางความเขมแข็ง ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ แกผูตรวจสอบภายใน สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการบริหารงานทางการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ในสังกัด 
ใหมีระบบควบคุมการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม รัดกุมและปฏิบัติงานไดถูกตอง 
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3. เปาหมาย 
     3.1 เชิงผลผลิต (Output) 

          1. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จํานวน 42 แหง        
ไดรับการตรวจสอบ ติดตาม และขอเสนอแนะ การบริหารงบประมาณ  การเงิน  บัญชีและการบริหารสินทรัพย  
จํานวน 12 แหง ไดรับการตรวจสอบการดําเนินงาน โครงการเงินกูเพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการใหความชวยเหลือบรรเทาภาระคาใชจาย ดานการศึกษาในชวง
การแพรระบาดของโรคโควิด 19) และจํานวน 10 แหง ไดรับการตรวจสอบการดําเนินงานเงินอุดหนุนท่ีไดรับจาก 
อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) และเงินรายไดสถานศึกษา โดยผูตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
    2.  บริการใหคําปรึกษา ตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามจํานวนโรงเรียนท่ี
รองขอ 
    3.  ผูตรวจสอบภายใน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จํานวน  2  คน ไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อยางนอย 30 ชั่วโมง : คน : ป  

      3.2 ผลลัพธ (Outcome) 

        1.  สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 54 แหง ทราบผลการปฏิบัติงาน และไดรับขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอ
การปรับปรุงพัฒนางานใหถูกตอง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
        2. ผูบริหารของหนวยงาน ไดรับขอมูลและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการนําไปใชในการพิจารณา

ตัดสินใจ สั่งการท่ีเก่ียวของ   
        3. ผูตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ไดเพ่ิมพูนความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ             
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพงานอยางตอเนื่อง 
     3.3 ดัชนชีี้วัดความสําเร็จ (KPIs) 

          เชิงปริมาณ 

 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จํานวน 54 แหง ไดรับการ
ตรวจสอบ ติดตาม และขอเสนอแนะ บรรลุผลสําเร็จตามภารกิจการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

        เชิงคุณภาพ 
   1.  สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 54 แหง ปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณ  การเงิน  บัญชีและการ

บริหารสินทรัพย  จายเงินโครงการเงินกูเพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โครงการใหความชวยเหลือบรรเทาภาระคาใชจายดานการศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด 

19) ดําเนินงานเงินอุดหนุนท่ีไดรับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) และเงินรายไดสถานศึกษา ถูกตอง 

เปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

 2. สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 54 แหง สามารถบริหารเงินงบประมาณ  ใชจายในการเสรางเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา มีความสุจริต โปรงใส ประหยัด คุมคา สามารถตรวจสอบได 
 3. สถานศึกษา นําขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการตรวจสอบ ติดตาม ไปใชในการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารจัดการดานงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยตรงแกนักเรียน มีการวางแผนเพ่ือ
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พัฒนาการเรียนการสอน และสามารถควบคุม กํากับ ติดตามการดําเนินงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ มีขอมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ถูกตอง นาเชื่อถือ และสามารถบริหาร
จัดการทรัพยสินไดอยางคุมคา เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ท่ีเก่ียวของ   
4.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  ผูตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นําความรูท่ีไดรับจากการพัฒนาไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.  สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนในสังกัด และสถานท่ีซ่ึงหนวยงานผูจัดเปนผูกําหนด 

6. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

7. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  จํานวน  40,000   บาท  (สี่หม่ืนบาทถวน) 

แผนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม 

 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2565 

ไตรมาสท่ี 

3/2565 

ไตรมาสท่ี 

4/2565 

ติดตาม ตรวจสอบ รวมท้ังใหคําปรึกษาแนะนํา 

การปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี การจัดซ้ือ

จัดจาง หลักฐานการจาย การบริหารสินทรัพย 

และการควบคุมพัสดุ แกสถานศึกษาในสังกัด

จํ านวน  42 แห ง โดยผู ต รวจสอบภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (คาชดเชยน้ํามันฯ 

คาเบี้ยเลี้ยง) 

1,800 1,800    7,200 7,200 18,000 

ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงาน เงินอุดหนุน

ท่ี ได รั บ จาก  อปท . (เงิน โครงการอาห าร

กลางวัน ) และเงินรายไดสถานศึกษา ของ

สถานศึกษาในสังกัดจํานวน 10 แหง (โรงเรียน

เดียวกันกับท่ีตรวจเงินชวยเหลือฯ) 

     

ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการเงินกูเพ่ือ

แกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให

ความชวยเหลือบรรเทาภาระคาใชจายดาน

การศึกษาในชวงการแพระระบาดของโรคโควิ 

19)  จํานวน12 แหงและการดําเนินงานโดยผู

ตรวจสอบภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 5,400   5,400 
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           แผนการปฏิบตัิงาน/กิจกรรม 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ  

  รวม 
ไตรมาสท่ี 

1/2564 
ไตรมาสท่ี 

1/2565 
ไตรมาสท่ี 

1/2565 
ไตรมาสท่ี 

1/2565 

พัฒนาผูตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1 โดย 

สพฐ. จํานวน 2 ราย  

10,000 - - 5,000 15,000 

พัฒนาผูตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1 โดย

กรมบัญชีกลาง จํานวน 1 หลักสูตร จํานวน  

2 ราย (อบรมแบบออนไลน) 

- - - - - 

งานตรวจสอบอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมายพิเศษ - - - 1,600 1,600 

รวม 11,800 7,200 7,200 13,800 40,000 
8.  รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน 40,000  บาท (ขอถัวจายทุกรายการ) 
 

ท่ี กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน 
จํานวน 
(คน) 

ราคา/
หนวย 

จํานวน 
(วัน/ม้ือ) 

รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 

การติดตาม ตรวจสอบ ให คําปรึกษาแนะนําการ

ปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง 

หลักฐานการจาย การบริหารสินทรัพย และการควบคุม

พัสดุ แกสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 42 แหง ดังนี้ 

- คาเบี้ยเลี้ยง  

 
 
 
 
 
 

3 คน 

 
 
 
 
 
 

120/คน 

 
 
 
 
 
 

50 วัน 

 
 
 
 
 
 

18,000 
2 กิจกรรมท่ี 2 

ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงาน เงินอุดหนุนท่ีไดรับ

จาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) และเงินรายได

สถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 10 แหง 

(โรงเรียนเดียวกันกับท่ีตรวจเงินชวยเหลือฯ) 

 
- 

 
     - 

 
- 

 
     - 

3 กิจกรรมท่ี 3 

การตรวจสอบการดําเนินงานโครงการเงินกูเพ่ือแกไข

ปญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการใหความชวยเหลือ

บรรเทาภาระคาใชจายดานการศึกษาในชวงการแพระ

ระบาดของโรคโควิด 19) จํานวน 12 แหง  

- คาเบี้ยเลี้ยง  

 
 
 
 
 
 
 

3 คน 

 
 
 
 
 
 
 

120/คน 

 
 
 
 
 
 
 

15 วัน 

 
 
 
 
 
 
 

5,400 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1 

ท่ี กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน จํานวน 
(คน) 

ราคา/
หนวย 

จํานวน 
(วัน/ม้ือ) 

รวม 

4 กิจกรรมท่ี 4 

การพัฒนาผูตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1 โดย สพฐ. 

จํานวน 2 ราย 

- คาพาหนะ

- คาเบี้ยเลี้ยง

2 คน 
  2 คน  240/คน 1 วัน 

14,520 
    480 

5 กิจกรรมท่ี 5 

พัฒนาผูตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1 โดย

กรมบัญชีกลาง จํานวน 1 หลักสูตร จํานวน 

2 ราย (อบรมแบบออนไลน) 

2 คน - - - 

6 กิจกรรมท่ี 6 

งานตรวจสอบอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมายพิเศษ 

- คาเบี้ยเลี้ยง 3 คน 120/คน 4 วัน 1,440 

7 คาจัดทําเลมรายงานผลการตรวจสอบภายใน 2เลม 80/เลม  160 

รวม 40,000 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1 

 
 
 

                                                  สวนที่  4 
 
                                         การบริหารแผนสูการปฏิบัติ  
                การบริหารแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ประกอบดวย แนวทางการบริหารแผนสูการปฏิบัติ  เงื่อนไขความสําเร็จ และ
บทบาทหนวยงานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

แนวทางการบริหารแผนสูการปฏิบัติ 
                 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1   เปนเครื่องมือที่กําหนดกรอบ และแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานดานการจัดการศึกษา            
ขั้นพื้นฐานที่เชื่อมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)  
ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และนโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เพื่อใหการบริหารแผนสูการปฏิบัติ                 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคลองกับเปาหมายการใหบริการของหนวยงาน และการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จึงกําหนด
แนวทางในการบริหารแผนสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

    1.  สร างการรับรู และความเข า ใจใหกับผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานทุกระดับ  
ในความเปนมา และความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กับนโยบายและแผนที่สําคัญอื่นๆ และสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ 
เพือ่ใหเกิดการรับรูและเขาใจในทิศทางเดียวกัน 
    2. เนนย้ําใหผูบริหารหนวยงานในสังกัดทุกระดับใหความสําคัญในการพิจารณาแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อใชเปนกรอบ 
ในการกําหนดแผนปฏิบัติการของหนวยงาน โดยยึดหลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 
เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในหนวยงานทุกระดับ 
   3. มีการบูรณาการ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สูแผนปฏิบัติการประจําปของ
หนวยงานในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ และกําหนดแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ ใหสอดคลองกัน 
   4. มีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งในระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน อยางเปนระบบ และสอดคลองกับการรายงานในระบบ e-MENSCR  



~ 167 ~ 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1 

เงื่อนไขความสําเร็จ 

 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 จะสงผลใหเกิดเปาหมายที่กําหนดไว ดวยเงื่อนไขความสําเร็จ ดังนี้ 

1. ความตอเนื่องของนโยบาย
2. การมีแผนและกลยุทธที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการดังกลาว โดยมีการกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ และกําหนดเวลาที่เหมาะสม ชัดเจน โดยหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ 
3. การไดรับการสนับสนุนทรัพยากรที่ตอเนื่อง ทั้งงบประมาณ บุคลากร เวลา ในการดําเนินการ

ที่ตอเนื่องและครอบคลุมภารกิจ 
4. การมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งระหวางหนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชน องคกร

ภายนอกอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน 
5. การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปรงใส เปนธรรม มีผลผลิตและผลลัพธ

ที่ชัดเจน เปนไปตามยุทธศาสตรชาติ เพื่อใหหนวยงานและองคกรที่ เกี่ยวของ เชื่อมั่นในการดําเนินงาน 
และใหความสนับสนุนทรัพยากรอยางตอเนื่อง 

6. การคลี่คลายของสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อใหการสื่อสาร ทําความเขาใจ ดูแล ชวยเหลือ กํากับ ติดตาม เปนไปไดอยางใกลชิด เชิงลึก 
และเชิงคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
บทบาทของหนวยงานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

เพื่อใหแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประสบผลสําเร็จ หนวยงานในสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 1  ควรดําเนินการ ดังนี้ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นําแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติในพื้นที่ โดยจัดทําแผนปฏิบัติการ และ
แผนอื่นๆ ที่ประกอบดวยโครงการและตัวชี้วัดที่สอดคลองกับสวนกลางและบริบทของพื้นที่ สามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติที่บรรลุผลได สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงาน มีการใหคําแนะนํา ชวยเหลือ ดูแล นิเทศ กํากับ 
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการของสถานศึกษาที่เหมาะสม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไมเพิ่มภาระงานใหแกผู
ปฏิบัติในสถานศึกษา 

สถานศึกษา ดําเนินงานตามเปาหมายใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ประสานและสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงานที่เพียงพอ มีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน    
ที่เหมาะสม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมเพิ่มภาระงานใหครูนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน 
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	แผนฯ65
	4 ส่วนที่ 3
	รวม


	แผนฯ65
	4 ส่วนที่ 3
	รวม
	ที่

	ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
	4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	7. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 1,190,000 บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ที่บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทุกคน มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติง...
	3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรมและจริยธรรม
	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ที่บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึงวันที่  31...
	6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
	- กิจกรรมที่ 1  เดือน   เมษายน - มิถุนายน  2565
	- กิจกรรมที่ 2  เดือน   เมษายน - มิถุนายน  2565
	7. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   จำนวน 51,200  บาท  (เงินห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)


	แผนฯ65
	4 ส่วนที่ 3
	6.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  เดือน กรกฎาคม  -  กันยายน 2565


	แผนฯ65
	แผนฯ65
	แผนฯ65
	4 ส่วนที่ 3
	6.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ธันวาคม  2564 – กันยายน  2565


	แผนฯ65
	4 ส่วนที่ 3
	6.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565


	แผนฯ65
	แผนฯ65
	4 ส่วนที่ 3
	โครงการ                           ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน”
	6. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

	5 ส่วนที่ 4
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