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ค าน า 
 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้บุคลากร และสถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน
และขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรม วงเงินงบประมาณ โดยมีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจ าปีกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด และนโยบาย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การขยายโอกาสทางการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

     การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จะบรรลุผลตามเป้าหมายและ
ความส าเร็จที่ก าหนดไว้  ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากร  สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานทางการศึกษา            
ที่เกี่ยวข้อง  และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการก ากับ ระดมสรรพก าลัง ร่วมกันผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งยังเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล          
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ต่อการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งสู่ เป้าหมายสุดท้ายคือ การพัฒนาผู้ เรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา               
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

        ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนส าคัญในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงมาด้วยดี 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากร และสถานศึกษาในสังกัดจะได้ใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติการประจ าปีฯ นี้
เพ่ือการขับเคลื่อนการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

 
 
 

    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
            ธันวาคม 2561 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ความเป็นมา 
     การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนไทยทุกคนที่รัฐต้องจัดให้เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย ให้มีความ
เจริญงอกงามทุกด้าน เพ่ือเป็นต้นทุนทางปัญญาที่ส าคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะในการ
ประกอบสัมมาชีพ และการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข อันจะน าไปสู่เสถียรภาพ และความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลกท่ามกลางกระแส          
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนรวมถึงเด็ก          
ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหาร                
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นการให้ความส าคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือสร้างการรับรู้
ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนฯ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์ และบริบทแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา
การศึกษา ทั้งด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะของประชากรในศตวรรษ ที่ ๒๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ยุค ๔.๐ และน าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ. 2560 มาก าหนดเป็นแนวทาง
ของการ จัดการศึกษา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา รวมทั้งโครงการเร่งด่วนที่ส าคัญ  
 
ความจ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562 เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายจังหวัด นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และเร่งรัด
ด าเนินการน านโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ การด าเนินงานตามนโยบาย ๑ ปี  
ที่ผ่านมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ผ่านการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ โดยปรากฏผลถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานส าเร็จเป็นรูปธรรม  ซึ่งนโยบายการเร่งรัดการ
ปฏิรูปการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้จัดกิจกรรม เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักการประชาธิปไตย ส่งเสริมและพัฒนาความสมานฉันท์หรือวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยให้กับครู  พัฒนาครูให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นคุณธรรม น าความรู้  และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการ
แก้ปัญหาอย่างสันติวิธี  นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาจัดการศึกษาให้กับประชากร
วัยเรียนในเขตบริการตามช่วงชั้นที่เปิดสอนรวมทั้งระดับปฐมวัยอย่างทั่วถึง  พัฒนาและบริการแหล่งเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนอย่างเหมาะสมและจัดงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวอย่างเพียงพอ  พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน
ของครู การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  พัฒนา
ครูให้มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพทางการศึกษา   
 
 

   ก 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด าเนินงานบริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลโดยสรุป   ดังนี้ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุม ทั่วถึง 
      1.1 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  
   สนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้แก่ผู้เรียนในพ้ืนที่พิเศษ
คือ พ้ืนที่ชายแดนไทย - กัมพูชาและเกาะช้าง เกาะกูด ซึ่งผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา นิเทศติดตาม
โดยการลงพ้ืนที่ การนิเทศทางไกล การนิเทศผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งในส่วนของโรงเรียนในพ้ืนที่เกาะกูด จะจัดทีม
นิเทศไปนิเทศในลักษณะพาท า เพ่ือช่วยให้ครูมีความรู้ความเข้าใจได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกับโรงเรียนบนฝั่ง 
มีการจัดหลักสูตรส าหรับโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด ซึ่งมีโรงเรียนใช้หลักสูตรนี้ คือ โรงเรียน
บ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  และจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ โดยส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให้จัดการศึกษาให้เหมาะกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน และประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ ซึ่งโรงเรียนจัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพและภาษาอาเซียนเพ่ือการ
สื่อสารโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สามารถด าเนินการปรับหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
จังหวัดตราด ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นต้นแบบได้ในระดับดี    
      1.2 ลดความเหลี่อมล้ าทางการศึกษา 
   พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถคุ้มครองดูแล
ช่วยเหลือและสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังประสานหน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือขอรับสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
       2.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถตามภาระงาน ประกอบด้วยการ 
พัฒนาแนวทางการเรียนการสอนที่สอดคลัองกับการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) ให้แก่ครูผู้สอน
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  พัฒนาครูผู้รับผิดชอบการรายงาน
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล (DMC) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (Education Management 
Information System : EMIS) ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B - Obec) พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการน าไปใช้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ให้แก่
ครูผู้สอนชั้น  ป.1 และ ชั้น ป.4  พัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยในการสร้างสื่อเพ่ือน าไปใช้พัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย     
   พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์  ด้านการนิเทศ กระบวนการนิเทศแนวใหม่ ให้มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการ การนิเทศ ก ากับ ติดตามสถานศึกษา พัฒนาผู้อ านวยการโรงเรียนโดยการประชุมประจ าเดือน ศึกษา
ดูงาน แหล่งเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบ น ามาพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
   พัฒนาลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด  น าลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ศึกษาดูงานหน่วยงานองค์กรที่เป็นตัวอย่างในการจัดการ
ในเรื่องของอาคารสถานที่ดีเยี่ยม เพื่อน ามาพัฒนาเป็นต้นแบบ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และโอกาสความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสร้างโอกาส
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
 
 

   ข 
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      2.2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
โดยระดับปฐมวัยจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย การน าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
พุทธศักราช 2561 เข้าสู่ห้องเรียน การจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การจัดการเรียนการสอน เฉพาะทางเรื่องน้ า   (water) เทคโนโลยี 
(Technology) และการเรียนรู้แบบ Learning Spiral  นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน จัด PLC ส่งผลให้ผลการประเมินภายในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 จ านวน 106 โรงเรียน มีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยรวมอยู่ในระดับดี             
ขึ้นไปร้อยละ 100   

  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยจัดให้มี
การจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการ
พัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) ปีงบประมาณ 2560-2561 
พัฒนาครู ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดเกณฑ์การจบ
การศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตร พุทธศักราช 2560  ส่งผลให้การจัดการศึกษาของส านักงาน             
เขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพ 
      2.3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

 ยกระดับคุณภาพผู้ เรียนโดยจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ                
ขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  โดยการน าผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียน ร่วมวิเคราะห์ผลทดสอบ            
ทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐานฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2560 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  รวบรวม/
สร้างและจัดท าแบบทดสอบตามแนวทาง PISA ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  
ความสามารถด้านค านวณ ให้สถานศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดและแก้ปัญหาได้  
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและใช้ห้องสมุดในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตและโรงเรียนอ่านสร้างสุข (ต้นแบบ สพฐ.) โรงเรียน          
บ้านดอนสูง อ าเภอเขาสมิง จัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน  และกิจกรรมโรงเรียน          
อ่านสร้างสุข ขยายผลการอบรมโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC Library ให้แก่โรงเรียนเครือข่าย และขยายผล
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านผ่านการด าเนินงานของยุวบรรณารักษ์  จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนอนุบาล
วัดคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) อ าเภอเมืองตราด และโรงเรียนชุมชน
แหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์) อ าเภอแหลมงอบ จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนในพื้นท่ีใกล้เคียงได้ 
   ส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาไทยของนักเรียนในสังกัดโดยการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยในการ
สร้างสื่อเพ่ือน าไปใช้พัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน  จัดการประกวดทักษะ
ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ   นิเทศ ติดตาม ก ากับการประเมินและรายงานผลการอ่าน การเขียน
นักเรียนในสังกัดผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ภาคเรียนละ 2 ครั้ง   
   ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)           
ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับประเทศ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของส านักงาน             
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สูงกว่าระดับประเทศ 3 ด้านโดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ
มากที่สุดคือ ด้านค านวณ (Numeracy) ผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่  1                
ปีการศึกษา 2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  พบว่านักเรียนมีความสามารถด้าน
การอ่านเขียนมากกว่าร้อยละ 90 ทุกระดับชั้น   

   ค 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
        3.1 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ 
   มีการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เป็นผู้ก าหนดเป้าหมายในการติดตาม ซึ่งเป้าหมายครอบคลุมการบริหารการ  จัดการศึกษา 
๔ ด้าน กลุ่มนิ เทศฯ โดยศึกษานิ เทศ จะนิ เทศเพ่ือช่วยเหลือให้ โรงเรียนบรรลุ เป้าหมายตามนโยบาย                    
ที่คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ก าหนด ในขณะที่คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประชุมสัญจรโดยใช้ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
เป็นฐาน จะติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ในศูนย์เครือข่ายที่ไปประชุมสัญจร แล้วให้
ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือการพัฒนางานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. แต่งตั้งอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. และติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการบริหารจัดการของโรงเรียนตามเป้าหมายที่ก าหนด ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ก าหนดเป้าหมายการติดตาม ในด้านการบริหารงานตามนโยบาย ในการประชุมสัญจรและ
การประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 ซึ่งผลจากการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาในการประชุมสัญจร 5 ครั้ง พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในระดับดี 
และการประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนของคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. พบว่า โรงเรียนมีความพร้อม               
ในระดับดีมาก 
   การขับเคลื่อนนโยบายและรายงานผลการจัดการศึกษา ด าเนินการแบบมีส่วนร่วม โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ และมีการติดตามการด าเนินงาน             
ทั้งก่อน ระหว่างการด าเนินงาน และหลังการด าเนินงาน หลังจากนั้นแต่งตั้ งคณะท างานจัดท ารายงานและ
กลั่นกรองรายงานผลการด าเนินงานก่อนน าผลการด าเนินงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน ท าให้การจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดบรรลุตามเป้าหมายการจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2561 
มีการเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยจ้างบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งที่ขาดแคลน ส่งผลให้การปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มมีผลการปฏิบัติงานรวดเร็ว ลุล่วงตามก าหนดเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการประชุมสัมมนารับฟังนโยบายผู้บริหารระดับสูง โดยจัดประชุมประจ าเดือน ทุก 2 เดือน เพ่ือ
รับทราบนโยบาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน และมีทิศทางการท างานชัดเจน  

กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกจิตส านึกความเป็นชาติไทย มีคุณธรรม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      4.1 ปลูกจิตส านึกความเป็นชาติไทยผ่านโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด        
(TO BE NUMBER ONE) ของจังหวัดตราด จัดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2561 เพ่ือ
พัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตชาวค่าย การอยู่ร่วมกัน การมีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน               
ฝึกความมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ยัดมั่นในระบอบประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติด  จัดสรร
งบประมาณให้โรงเรียนบ้านคลองประทุนจัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินและกิจกรรม ปปช.สพฐ.น้อย และ 
ปปช.สพฐ. ชุมชน  ให้กับครู นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย  
       4.2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ การด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมให้โรงเรียนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ สร้างความยั่งยืนของสถานศึกษาพอเพียงโดยการจัดกิจกรรมประกาศยกย่อง
สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและเป็นต้นแบบระดับเขตพ้ืนที่  ซึ่งในปีการศึกษา 2561            
มี 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลตราด และโรงเรียนวัดบางปิดล่าง   จัดให้มีการประเมินโรงเรียนที่ยังไม่เป็น
สถานศึกษาพอเพียง จ านวน 7 โรงเรียน ผลการประเมินผ่านการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ยัง          
ไม่เป็นสถานศึกษาพอเพียง  การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม โดยจัดค่ายอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ให้กับ ครู นักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งผลให้ครูและนักเรียนมีความ
ตระหนัก รับรู้ และเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม    
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กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ        
      สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยจัดสรรอุปกรณ์ DLIT ให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สนับสนุนให้โรงเรียน
วางแผนจัดการศึกษาด้วย DLIT มีการพัฒนาบุคลากรผ่านโซเชี่ยลมีเดีย พัฒนาครู New DLTV  โรงเรียน
ขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส  พัฒนาครูแกนน าด้าน ICT 11 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา พัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลฯ ลงสู่แผนการสอนผ่านกลุ่มเครือข่ายและนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) นิเทศ ติดตาม โดยศึกษานิเทศก์  
ที่รับผิดชอบโรงเรียน โรงเรียนได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ร้อยละ 100   
      ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนให้น า DLIT ไปใช้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ครูผู้สอนมีการปรับการสอนโดยใช้ Clip VDO การสอนใน DLIT Portable Classroom น าสื่อ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และนักเรียน
สนใจการเรียนมากขึ้น 
      ผลที่สถานศึกษาได้รับจากการวางแผนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ส่งผลให้โรงเรียนใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตและเครื่องรับโทรทัศน์ที่ได้รับจัดสรร เพ่ือการเรียนการสอนอย่างถูกต้อง 
เหมาะสมและคุ้มค่า   
      ผลที่ได้จาการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) พบว่ามีการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ท่ีได้รับจัดสรรเพื่อการเรียนการสอนอย่างแท้จริง มีการ
ใช้สื่อใน DLIT เพ่ิมมากขึ้นเมื่อได้รับ DLIT Portable Classroom นักเรียนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สื่อการ
เรียนรู้ ได้หลายช่องทาง และสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
       
ผลการด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2561 
  1. ผลการด าเนินการตามนโยบายโครงการประชารัฐ 
    โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ จ านวน 18 โรงเรียน 2 เครือข่าย มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ ได้รับการสนับสนุนในการจัดการศึกษา และงบประมาณตามแผนพัฒนาโรงเรียนและมีมาตรฐาน
กระบวนการ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งผลให้ผู้เรียน มีความกระตือรือร้นมากขึ้นครู  มีความ
ตั้งใจและเป็นแบบอย่างที่ดีผู้บริหาร มีความเป็นผู้น าให้การสนับสนุนโรงเรียน มีจุดเด่นให้เห็นชั ดเจนยิ่งขึ้น
ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียน มีการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
  2. ผลการด าเนินการตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
    โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ านวน110 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 3. การด าเนินการตามนโยบายโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
     มีสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ที่เป็นแบบอย่างได้ 56 โรงเรียน 
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  4. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นโรงเรียน
พ้ืนที่เกาะ/ห่างไกล จ านวน 4 โรงเรียน ไปเรียนรวมกับโรงเรียนอ่ืน 7 โรงเรียน เป็นโรงเรียนหลักของการมา
เรียนรวม 2 โรงเรียน โดยสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความต้องการของโรงเรียน  

ข้อเสนอแนะ 
   จากการสังเคราะห์ผลการด าเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 

2561 พบข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาดังนี้ 

     ๑. ด้านปัจจัย 
         การจัดสรรงบประมาณ ระยะเวลาจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน
กระชั้นชิดกับสิ้นปีงบประมาณท าให้การท างานเป็นไปอย่างเร่งด่วน ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ             
ทับซ้อนกับกิจกรรม / โครงการที่วางแผนไว้ล่วงหน้า ควรจัดสรรงบประมาณมาให้ต้นปีงบประมาณ 

    ๒. ด้านกระบวนการ 
        ๒.๑ การรายงานผลการด าเนินโครงการยังไม่ตรงตามจุดประสงค์ ตัวชี้วัด ในโครงการบางโครงการ 
ยังต้องติดตามการรายงานผล ควรมีการก ากับติดตามประเมินโครงการก่อนบรรจุในแผนปฏิบัติการ มีการติดตาม
การด าเนินโครงการระหว่างและหลังการปฏิบัติงานอย่างจริงจังต่อเนื่อง 
       2.2 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการอบรม ศึกษาดูงาน ในลักษณะการน า
ครูออกจากห้องเรียน ควรมีรูปแบบการพัฒนาโดยยึดพ้ืนที่/บริบท/โรงเรียนเป็นฐาน เช่น การนิเทศภายใน
โรงเรียน การนิเทศทางไกล การใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการ 
     ๓. ผลผลิต 
        3.1 ผลทดสอบ O-NET ปีการศึกษา2559 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด           
ในชั้นและวิชาที่ต่ ากว่าระดับประเทศควรเร่งยกระดับคุณภาพ โดยการก าหนดนโยบาย/มาตรการของเขตพ้ืนที่           
ควรมีการวิเคราะห์ตนเองจากผลการทดสอบพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัด          
การวัดผลระดับชั้นเรียนให้เป็นตามมาตรฐานตัวชี้วัด การใช้แบบทดสอบที่มีลักษณะเช่นเดียวกับแบบทดสอบ
ระดับชาติ 
         3.2 โรงเรียนที่มีคุณภาพ เป็นโรงเรียนตามโครงการที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด เช่น โรงเรียน
ในฝัน โรงเรียนดีประจ าต าบล โรงเรียนประชารัฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่ควรมีรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนให้มี
คุณภาพตามบริบทของเขตพ้ืนที่ แล้วยกย่องเชิดชูเกียรติเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการพัฒนางาน 
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๑ 

ส่วนท่ี ๑ 
บริบทของจังหวัดตราดและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
สภาพทั่วไปของจังหวัดตราด 
    ประวัติความเป็นมาของจังหวัดตราด 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “ตราด” มีชื่อเดิมเรียกว่า “บ้านบางพระ” มีชัยภูมิ
ส าคัญในการเป็นเมืองหน้าด่านชายทะเลรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศ มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์
สมัยสงครามกู้เอกราช พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมไพร่พลและเรือส าเภาเพ่ือน าไปขับไล่
พม่ากอบกู้เอกราชคืนสู่ชาติไทย และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงท าสนธิสัญญากับประเทศ
ฝรั่งเศสเพ่ือเอาดินแดนจังหวัดตราดคืนมาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2449 

     ที่ตั้งขนาดพื้นที่ 
      ที่ตั้ง “จังหวัดตราด” เป็นจังหวัดชายแดนสุดฝั่งทะเล ตะวันออกมีรูปร่างลักษณะคล้ายหัวช้าง               
อาณาเขตด้านชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาทั้งทางบกและทางทะเลยาว 330 กิโลเมตรโดยทางบก ติดกับทาง
จังหวัดของประเทศกัมพูชาได้แก่จังหวัดพระตะบองจังหวัดโพธิสัตย์ และจังหวัดเกาะกงซึ่งมีแนวชายแดนธรรมชาติ
ติดทิวเขาบรรทัดเป็นเส้นแบ่งเขตแดนตลอดแนวยาว 165 กิโลเมตร และมีแนวอาณาเขตทางทะเลยาว           
165.5 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ขนาดเล็กเป็นอันดับ 4 ของภาคตะวันออกและเป็น อันดับที่ 56 ของประเทศอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายใหม่บางนา-บ้านบึง-แกลง-ตราด เป็นระยะทาง 315 กิโลเมตร 

      อาณาเขต 
     มีอาณาเขตพ้ืนที่ทางบก 2,819 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,761,000 ไร่ มีพ้ืนที่ปกครองทางทะเล 
7,257 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดกับอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา 
ทิศใต้ติดกับทะเลอ่าวไทย และน่านน้ าทะเลประเทศกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดเกาะกง และจังหวัด
โพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา มีทิวเขาบรรทัดเป็นแนวกั้นเขต และทิศตะวันตกติดกับอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

ภูมิประเทศและภมูิอากาศ 
     ลักษณะภูมิประเทศ  
      ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะได้แก่อาณาบริเวณที่เป็นแผ่นดินภูเขาพ้ืนน้ า และทะเล
ดังนี้ 
     1. บริเวณพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ าเหมาะส าหรับปลูกผลไม้ปาล์มน้ามันท านาข้าวและการปศุสัตว์ 
     2. ที่ราบบริเวณเชิงภูเขาบริเวณนี้มีพ้ืนที่กว้างขวางมากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การท าสวนผลไม้
ยางพารา และสับปะรด 
     3. บริเวณพ้ืนที่ภูเขาสูงส่วนมากมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าไม้พ้ืนที่เกาะ 
     4. ที่ราบต่ าชายฝั่งทะเล และพ้ืนทะเลบริเวณพ้ืนที่นี้ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ต่างๆ 52 เกาะ          
มีป่าชายเลนอย่างหนาแน่นเป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ า และแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด 
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๒ 

     ลักษณะภูมิอากาศ 
     จังหวัดตราดมีอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจนเกินไปแต่มีฝนตกชุกมากเพราะมีพ้ืนที่ติดทะเลและ            
มีภูเขาโอบล้อมจึงท าให้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมแบ่งออกเป็น 3 ฤด ู
     ฤดูหนาวเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อากาศไม่หนาวมากนัก
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 องศาเซลเซียส 
     ฤดูร้อนช่วงระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส 
     ฤดูฝนเกิดจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลอ่าวไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึง  
ตุลาคมของทุกปีท าให้มีฝนตกชุกในเกือบทุกพ้ืนที่โดยเฉลี่ยจะมีปริมาณน้ าฝน 4,000 - 5,000 มิลลิเมตร              
ต่อปี เป็นเมืองฝนแปดแดดสี่ มีปริมาณน้ าฝนสูงสุดในประเทศรองจากจังหวัดระนอง 

การปกครองและประชากร 
     1. การปกครอง  
        ราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 7 อ าเภอ 38 ต าบล 261 หมู่บ้านโดยมีอ าเภอ ดังนี้ 
        1) อ าเภอเมืองตราด 
        2) อ าเภอแหลมงอบ 
        3) อ าเภอเขาสมิง 
        4) อ าเภอคลองใหญ่ 
        5) อ าเภอบ่อไร่ 
        6) อ าเภอเกาะช้าง 
        7) อ าเภอเกาะกูด 
        ราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  
        1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด 
        2) เทศบาลเมือง จ านวน 1  แห่ง 
        3) เทศบาลต าบล จ านวน 13 แห่ง 
        4) องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 29 แห่ง 
     2. ประชากร 
                จังหวัดตราดมีประชากรทั้งหมด 229,480 คน เป็นชาย 114,067 คน หญิง 115,413 คน ความ
หนาแน่นของประชากรมีการกระจายตัวสูงสุดที่อ าเภอเมืองตราด ร้อยละ 40.82 รองลงมาได้แก่อ าเภอเขาสมิง 
ร้อยละ 19.62 อ าเภอบ่อไร่ ร้อยละ 15.52 อ าเภอคลองใหญ่ ร้อยละ 11.06 อ าเภอแหลมงอบ ร้อยละ 
8.43 อ าเภอเกาะช้างร้อยละ 3.48 และอ าเภอเกาะกูด ร้อยละ 1.07 
 
การค้าชายแดน (ท่ีมา : จังหวัดตราด/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 
          จังหวัดตราด ถูกจัดตั้งให้เป็นหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรกตามประกาศ กนพ. 
ที่ 1/2558 โดยถูกตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางการค้าส่งและขนส่งต่อเนื่องระหว่างประเทศ และเป็นศูนย์กลาง
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค โดยมีปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
         - ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ สามารถเข้าถึงท่าเรือแหลมฉบัง (ประมาณ 340
กิโลเมตร) รวมถึงท่าเรือสีหนุวิลล ์(กัมพูชา) ประมาณ 250กิโลเมตร 
         - เป็นเมืองประตูการค้าชายแดน มีด่านการค้าบ้านหาดเล็กรองรับการพัฒนา มีศักยภาพ             
ในการเป็นศูนย์กระจายสินค้า โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (เกษตรอินทรีย์) 
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๓ 

         - มีฐานการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และสามารถเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง (กัมพูชา) 
ซึ่งมีการลงทุนจากต่างชาติ เช่น โรงงานรถยนต์เกาหลี (Hyundai) โรงงานผลิตวอลเล่ย์บอล (Mikasa) และผลิต
สายไฟในรถยนต์ (Yazaki) จากญี่ปุ่น 
         - มีแนวชายแดนตามธรรมชาติติดทิวเขาบรรทัดตลอดแนวยาว 165 โลเมตร อาณาเขต        
ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชาถึง 3 อ าเภอ ได้แก่ 
          อ าเภอบ่อไร่         ติดกับ   บ้านคลองรถถัง (โอว์รถเกาะ) อ าเภอส ารูด จังหวัดพระตะบอง 
          อ าเภอเมืองตราด  ติดกับ  บ้านทมอดา อ าเภอเวียงเวล จังหวัดโพธิสัต 
          อ าเภอคลองใหญ่  ติดกับ  บ้านจามเยี่ยม อ าเภอมลฑลสีมา จังหวัดเกาะกง 
          จึงท าให้เกิดตลาดการค้าชายแดนขึ้น เป็นเสมือนประตูเชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยว           
การลงทุนและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ พร้อมทั้งน าไปสู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคอ่ืน      
         การค้าชายแดน มีช่องทางการค้า 3 ช่องทาง ดังนี้ 
        1. จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก พ้ืนที่ต าบลหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ ตรงข้ามกับบ้านจามเยี่ยม 
อ าเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา เปิดท าการ เวลา06.00 - 22.00 น. ทุกวัน และการ
ขนส่งสินค้าลงเรือ เพ่ือขนส่งไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา โดยท่าเทียบเรือของเอกชน 5 แห่ง คือ       ท่าเทียบเรือ
ชลาลัย ท่าเทียบเรือกัลปังหา ท่าเทียบเรือป.เกษมศิริ ท่าเทียบเรือ ส.กฤตรวัณ และท่าเทียบเรือทรัพย์ชโลธร  
        2. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง พ้ืนที่อ าเภอบ่อไร่ (เนิน 400) ตรงข้ามกับบ้านคลองรถถัง 
(โอว์รถเกาะ) อ าเภอส ารูด จังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา เปิด-ปิด เวลา 06.00 -18.00 น. ทุกวัน  
        3. ช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น พ้ืนที่ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมืองตราด เปิด -ปิด          
ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-16.00 น. เป็นการค้าของชาวบ้านทมอดา ต าบลทมอดา อ าเภอเวียงเวล จังหวัด โพธิสัต  
ราชอาณาจักรกัมพูชาโดยลงทะเบียนเข้า-ออก ที่ฐานกองร้อย ทพ.นย.ที่ 535 (บ้านท่าเส้น)  
 
การท่องเที่ยว (ที่มา : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด) 
      จังหวัดตราด มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง เนื่องจากมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย             
ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ               
การท่องเที่ยวทางทะเล มีหมู่เกาะน้อยใหญ่ 52 เกาะ เป็นการท่องเที่ยวที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยม            
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ตลอดจนมีศักยภาพในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศ              
เพ่ือนบ้าน  ทั้งราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
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การศึกษา    
        จังหวัดตราด มีการจัดการศึกษา 3 รูปแบบ คือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย รวม 228 แห่ง จ าแนกได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงรูปแบบการจัดการศึกษา  ของจังหวัดตราด 
 

รูปแบบการจัดการศึกษา ที ่ หน่วยงาน จ านวน 
ในระบบ 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   128 แห่ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 109 แห่ง  
2 สาขา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 17 แห่ง 
2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 8 แห่ง 

ระดับสามัญศึกษา  8 แห่ง  
3 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   1 แห่ง 

วิทยาลัยชุมชนตราด  
4 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3 แห่ง 
5 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 แห่ง 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49   
6 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  65 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 63 แห่ง 
โรงเรียนเทศบาล 1 แห่ง 
โรงเรียนกีฬา 1 แห่ง 

7 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1 แห่ง 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

8 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองบัญชาการต ารวจ 
ตระเวนชายแดน                            2 แห่ง 
โรงเรียน ตชด. บ้านท่ากุ่ม 1 แห่ง 
โรงเรียน ตชด.บ้านเขาฉลาด 1 แห่ง 

นอกระบบ 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 11 แห่ง 
2 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 แห่ง 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดตราด  
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 1 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
7 แห่ง 

รวม 228 แห่ง 
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๕ 

ศาสนา 
      1. ศาสนาพุทธ   จ านวนวัด   141 แห่ง  แยกเป็น สังกัดมหานิกาย 127  แห่ง ธรรมยุติกนิกาย 14 
แห่ง  ที่พักสงฆ์ 27 แห่ง มีพระภิกษุ 1,348 รูป สามเณร 108 รูป  มีผู้นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 
206,308 คน  (ร้อยละ 92.82)   
     2. ศาสนาคริสต์ จ านวนโบสถ์คริสต์ 1 แห่ง มีผู้นับถือศาสนาคริสต์ จ านวน 1,386 คน (ร้อยละ 0.63) 
     3. ศาสนาอิสลาม จ านวนมัสยิด 13 แห่ง  มีผู้นับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 5,214 คน (ร้อยละ 2.37)  
 
ความยากจน 
     ผลการส ารวจครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ที่มีรายได้ต่ ากว่า 30,000 บาท /คน/ปี ทั้งจังหวัด รวม 
7 อ าเภอ ในปี 2559 ปรากฏว่ามีครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. (30,000 บาท) จ านวน 
18 ครัวเรือน ได้แก่ อ าเภอเมืองตราด 8 ครัวเรือน อ าเภอคลองใหญ่ 1 ครัวเรือน อ า เภอเขาสมิง  6 
ครัวเรือน  และอ าเภอบ่อไร่ 3 ครัวเรือน 
 
การคมนาคมและขนส่ง 
      จังหวัดตราด มีเส้นทางคมนาคมและขนส่งทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ได้แก่ 
    - ทางบกมีถนนเชื่อมโยงระหว่างตราดกับเครือข่ายภายในประเทศ จังหวัดอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ ใช้เส้นทาง
ถนนสายสุขุมวิท จากบางนา – ชลบุรี–ระยอง–จันทบุรี-ตราด ระยะทางประมาณ 385 กิโลเมตร (เลียบชายฝั่ง
ทะเลหรือเส้นทางสายเก่า) และเส้นทางสายบางนา–บ้านบึง–แกลง-ตราด ระยะทาง 315 กิโลเมตร และเส้นทาง
สายจตุจักร–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–แกลง–ขลุง-ตราด ระยะทาง 327 กิโลเมตร  
     - ทางอากาศ  มีสนามบินเอกชน จ านวน 1 แห่ง (ของบริษัทบางกอกแอร์เวย์) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 
18 เมษายน 2546 ตั้งอยู่ที่ต าบลท่าโสม อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เปิดบริการวันละ 3 เที่ยวบินกรณีปกติ 
และวันละ 6 เที่ยวบินกรณีช่วงฤดูการท่องเที่ยว โดยได้รับการอนุญาตให้เป็นสนามบินศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 
    - ทางน้ า มีท่าเทียบเรือน้ าลึกขนาดกลาง (500 ตันกรอส) ที่อ าเภอคลองใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับการ
ขนส่งทางน้ าไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภูมิภาคอินโดจีน รวมทั้ง
นานาชาติที่ได้มาตรฐานเป็นอย่างดี โดยได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2559 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการหาผู้บริหารจัดการท่าเรือดังกล่าว 
 
ค าขวัญประจ าจังหวัด  
    เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ า ระก าแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา 
 
ตราประจ าจังหวัด 
 
    รูปเรือใบแล่นในทะเลกับโป๊ะของชาวประมง เบื้องหลังเป็นเกาะช้าง หมายถึง  
    จังหวัดตราดมีเกาะ เป็นจ านวนมาก และเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 
    คือเกาะช้าง การที่มีพ้ืนที่ติดกับทะเล ราษฎรจึงยึดถือการประมงเป็นอาชีพหลัก 
    มาแต่โบราณ (เดิมจังหวัดตราดใช้ตราประจ าจังหวัดเป็นรูปเรือรบหลวงตราด) 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๖ 

ธงประจ าจังหวัดตราด 
 
                                                             
                                         
           ลักษณะพ้ืนสีแดงและสีน้ าเงินตรงกลางมีตราประจ าจังหวัด 
                                                  
         
 
 
 ต้นไม้ประจ าจังหวัด  
                  หูกวาง  (Terminalia catappa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ดอกไม้ประจ าจังหวัด  
 
 
 
                  ดอกกฤษณา ชนิด (Aquilaria subintegra) 
 
 
 
 
 สัตว์น้ าประจ าจังหวัด  
 
    
                ปลากะรังจุดฟ้าจุดเล็กหรือปลาย่ าสวาท (Plectropomus leopardus) 
 
 
 
 

http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81


 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๗ 

 
 
 

แผนภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดตราดและอาณาบริเวณติดต่อ 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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๘ 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การก าหนดและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยก าหนดให้เขตพ้ืนที่การศึกษาตราด 
เปลี่ยนแปลงเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประกอบด้วยท้องที่ อ าเภอเมืองตราด อ าเภอเขาสมิง 
อ าเภอแหลมงอบ อ าเภอบ่อไร่ อ าเภอคลองใหญ่ อ าเภอเกาะช้าง และอ าเภอเกาะกูด   ตั้งอยู่เลขที่ 356 
หมู่ 2 ต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด              

อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
มีอ านาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

อ านาจหน้าที่ 
        (1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  
        (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
        (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        (4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        (9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        (10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ คณะท างาน
ด้านการศึกษา  
        (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
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๙ 

        ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จ าแนกเป็น 11 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
 อ าเภอเมืองตราด     อ าเภอบ่อไร่    อ าเภอแหลมงอบ 
 1. ศูนย์เครือข่ายปทุมหลวง 6. ศูนย์เครือข่ายทับทิมสยาม  9.ศูนย์เครือข่ายแหลมงอบ           
 2. ศูนย์เครือข่ายทรรศพล   7. ศูนย์เครือข่ายถิ่นพลอยแดง      อ าเภอเกาะช้าง    
 3. ศูนย์เครือข่ายลุ่มแม่น้ าตราด  อ าเภอคลองใหญ่     10. ศูนย์เครือข่ายเกาะช้าง          
 อ าเภอเขาสมิง     8. ศูนย์เครือข่ายคลองใหญ่  อ าเภอเกาะกูด         
 4. ศูนย์เครือข่ายเขาสมิง 1       11. ศูนย์เครือข่ายเกาะกูด 
 5. ศูนย์เครือข่ายเขาสมิง 2     

 

โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 

กลุม่อ านวยการ 

กลุม่นโยบายและแผน 

 กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 

กลุม่สง่เสริมการจดัการศกึษา 
 

กลุม่นิเทศ ติดตามและ 

ประเมินผลการจดัการศกึษา 
 

กลุม่บริหารงานบคุคล 
 

กลุม่สง่เสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสือ่สาร 

 

กลุม่พฒันาครูและบคุลากร 
ทางการศกึษา 

 

หนว่ยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศกึษา 

(ก.ต.ป.น.) 

สถานศึกษา 

 

กลุม่กฎหมายและคดี 
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๑๐ 

 
ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
 
 

ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอัมพล  หันทยุง 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ดร.ลัดดา  ท่าพริก        นางสาวสุดคนึง  ไชยสิทธิ์               นายวชิชา  ครปุิติ 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที ่
      การศึกษาประถมศึกษาตราด            การศึกษาประถมศึกษาตราด           การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 3 ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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๑๑ 

ผู้อ านวยการกลุ่ม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
 
 
 
 
 

         นายบรรจง ศรีตะ                                นายรณกฤต  ยอดศิริ 
   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                   ผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 

 
   นางบูรณ์นรา  กณิกนันต์                     นางกรวรรณ  บุญฤทธิ์                  นางนารถฤดี จามลิกุล 
 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม            ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม        ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม   
 และประเมินผลการจัดการศึกษา                 นโยบายและแผน                บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
        นางสมใจ  วัฒฐานะ                     นางจิราพร ทองภักดี                          นางเสน่ห์ บุญชู                      
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม          ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม           ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม            
     ส่งเสริมการจัดการศึกษา           พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี       
                                                              สารสนเทศ และการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
          นายวัชระ เอ่ียมกุลวรพงษ์                       นางสาวสายสุนีย์ พลขันธ์ 
                    ปฏ ิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม                  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการหน่วย            
                               กฎหมายและคดี                                     ตรวจสอบภายใน                
 

แผนภาพที่ 4 ผู้อ านวยการกลุ่ม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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๑๒ 

ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 

 

 

 

 
            
   นายสชุาติ  กะไชยวงษ ์                 นายเกียรติศักดิ์  วงศ์กุลพิลาศ 
     ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา          ประธานศูนยเ์ครอืข่ายสถานศึกษา 
          ปทุมหลวง    ทรรศพล 
 
 
 
 
 
        นายคราวธุ  หงษ์วิเศษ                   นายวนัต์  ผาชลา  นายวุฒวิัฒน ์อินทสุวรรณ 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา       ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา      ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
           ลุ่มแม่น้ าตราด          เขาสมิง 1              เขาสมิง 2  
 
 
 
 
 
  
      นายประเมิน  ทองพร่อง              นายวิทยา  ต้อยยาตี           ว่าที่เรือตรีธนพงศ์  บุญวาที 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา       ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา      ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
              ทับทิมสยาม           ถิ่นพลอยแดง          คลองใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
       นางศิริรัตน์  โพธิ์ทอง                       นายสังคม จิตนาวสาร                     นายณรงค์  ถาวรวงษ์ 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา       ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา      ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
   แหลมงอบ          เกาะช้าง            เกาะกูด 
 
 

แผนภาพที่ 5 ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา  11  ศูนย์เครือข่าย 
 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๓ 

 
บุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

      บุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีจ านวน 66 คน จ าแนกเป็น             
ผอ./รองผอ. 4 คน  กลุ่มอ านวยการ 17 คน  กลุ่มนโยบายและแผน 5 คน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 2 คน (ใช้บุคลากรกลุ่มอ านวยการ) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
7 คน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 คน  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 คน  กลุ่มนิเทศติดตาม           
และประเมินผลการจัดการศึกษา 15 คน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 คน กลุ่มกฎหมายและคดี 1 คน 
และหน่วยตรวจสอบภายใน 2 คน  
 
ตารางท่ี 2 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามกลุ่ม 

กลุ่ม จ านวน ผอ.กลุ่ม 

ผอ./รอง ผอ. 4  

อ านวยการ 17 นายบรรจง ศรีตะ 

นโยบายและแผน 5 นางกรวรรณ บุญฤทธิ์      (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี  
  สารสนเทศ  และการสื่อสาร 

(3) นางเสน่ห์  บุญชู             (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 

 บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 7 นางนารถฤดี จามลิกุล      (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 

 บริหารงานบุคคล       7 นายรณกฤต ยอดศิริ 

  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 นางจิราพร ทองภักดี         (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 

  นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 15 นางบูรณ์นรา  กณิกนันต์ 

 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 นางสาวสมใจ วัฒฐานะ      (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 

  กฎหมายและคดี  1 นายวัชระ เอ่ียมกุลวรพงษ์   (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 2 นางสาวสายสุนีย์ พลขันธ์  (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 

รวม 68  

    * กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ใช้บุคลากรจากกลุ่มอ านวยการ และกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   *  ลูกจ้างประจ า 7 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 14 คน 
 
จ านวนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 109 โรงเรียน 2 สาขา จ าแนกเป็น 

เปิดสอนระดับประถมศึกษา        2 แห่ง 
เปิดสอนระดับอนุบาล –ประถมศึกษา  82 แห่ง 
เปิดสอนระดับอนุบาล –ขยายโอกาส  27 แห่ง 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 6 แผนที่ตั้งสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๕ 

 
  ในปีการศึกษา 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีนักเรียนในสังกัดทั้งหมด  
22,307 คน  และมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 1,295 คน 

ตารางท่ี 3  จ านวนนักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
               ประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2561 

  จ านวน (คน)  (ร้อยละ) 
จ านวนนักเรียน      22,307 

- ก่อนประถม   5,386  (24.14%) 
- ประถมศึกษา      14,997 (67.23%) 
- มัธยมศึกษาตอนต้น   1,924 (8.63%) 

จ านวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา        1,295 
ที่มา: ฐานข้อมูล Data Management Center ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
 
ตารางที่ 4  จ านวนสถานศึกษา จ านวนนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
               แยกรายอ าเภอ   ปีการศึกษา 2561 

อ าเภอ จ านวนโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

เมืองตราด 36 4,078 3,831 7,909 385 
คลองใหญ่ 11 1,730 1,585 3,315 145 
เขาสมิง 23(1) 2,212 2,034 4,246 231 
บ่อไร่ 19 1,971 1,781 3,752 188 
แหลมงอบ 11(1) 697 596 1,293   99 
เกาะกูด 4 200 205 405   32 
เกาะช้าง 5 755 632 1,387   62 

รวม 109(2) 11,643 10,664 22,307 1,142 

ที่มา:  ฐานข้อมูล Data Management Center ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 

 จากตาราง พบว่าสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มี 109 
โรงเรียน 2 สาขา โดยในเขตอ าเภอเมืองตราด มีจ านวนมากที่สุด รองลงมา อ าเภอเขาสมิง อ าเภอบ่อไร่ 
อ าเภอแหลมงอบ อ าเภอคลองใหญ่ อ าเภอเกาะช้าง และน้อยที่สุดคืออ าเภอเกาะกูดคิดเป็นร้อยละ 
32.43, 21.62, 17.12, 10.81, 9.91, 4.50 และ 3.60 ตามล าดับ และแยกตามจ านวนนักเรียน 
พบว่า อ าเภอเมืองตราด มีจ านวนนักเรียนมากที่สุด รองลงมา อ าเภอเขาสมิง อ าเภอบ่อไร่ อ าเภอคลอง
ใหญ่ อ าเภอเกาะช้าง อ าเภอแหลมงอบ และน้อยที่สุดคือ อ าเภอเกาะกูด คิดเป็นร้อยละ 35.46, 
19.03, 16.82, 14.48, 6.22, 5.80 และ 1.82 ตามล าดับ 

 
 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๖ 

 
 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
     จากสภาพการด าเนินงานที่ผ่านมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ใช้
แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2561 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาและด าเนินการขับเคลื่อน
ภารกิจเพ่ือสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา โดยอาศัยแนวคิดการบริหารการศึกษาการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลเพ่ือจุดมุ่งหมายสูงสุด คือการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการด าเนินงานที่ผ่านมาสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
 
ด้านคุณภาพการศึกษา 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2560 จากรายงานผลส ัมฤทธิ ์ทางการศ ึกษาของ 
กลุ ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
สรุปได ้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5  ตารางผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               ประถมศึกษาตราด 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เขตพื้นที ่ ประเทศ 
เปรียบเทียบ 
ระดับประเทศ 

เขตพื้นที ่ ประเทศ 
เปรียบเทียบ 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 47.70 46.58 1.12 48.05 48.29 -0.24 
ภาษาอังกฤษ 33.50 36.34 -2.84 27.69 30.45 -2.76 
คณิตศาสตร ์ 37.76 37.12 0.64 24.30 26.30 -2 
วิทยาศาสตร์ 39.04 39.12 -0.08 30.99 32.28 -1.29 
เฉลี่ย 5 กลุ่ม 39.50 39.79 -0.29 32.76 34.33 -1.57 

จากตาราง ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 
 
ตารางท่ี  6  ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 

เปรียบเทียบระดับประเทศ 
เขตพื้นที ่ ประเทศ 

การอ่านออกเสียง 73.34 73.57 -0.23 

การอ่านรู้เรื่อง 69.52 69.58 -0.06 

รวม 2 ด้าน 71.46 71.60 -0.14 
 จากตาราง ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)                
ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560 ของส านักงานเขพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเปรียบเทียบกับ
ประเทศ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด น้อยกว่าระดับประเทศทั้ง  
2 ด้าน 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๗ 

 
ตารางท่ี 7  ตารางผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)  
               ปีการศึกษา 2560 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

เปรียบเทียบะดับประเทศ 
เขตพื้นที ่ ประเทศ 

ด้านภาษา (Literacy) 51.52 52.67 -1.15 

ด้านค านวณ (Numeracy) 38.67 37.75 0.92 
ด้านเหตุผล (Reasoning 
Abilities) 

45.67 45.31 0.36 

รวมความสามารถ 3 ด้าน 45.29 45.25 0.04 
จากตาราง ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเปรียบเทียบกับ
ประเทศ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สูงกว่าระดับประเทศ          
โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติมากท่ีสุดคือ ด้านค านวณ (Numeracy) 
 
ด้านโอกาสทางการศึกษา 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด าเนินการส ารวจส ามะโนประชากรนักเรียนและ
จัดระบบข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน บริการแนะแนว ทุนการศึกษา 
จัดสวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนทุกระดับชั้น ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้    

 
ด้านประสิทธิภาพ 
     ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเปรียบเทียบกับประเทศ 
พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สูงกว่าระดับประเทศ 3 ด้านโดยด้าน
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติมากที่สุดคือ ด้านค านวณ (Numeracy)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๘ 
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ส่วนท่ี ๒ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 
     ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที ่๔๐ ก ๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
มาตรา ๕๔  

      รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา 
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
     รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
     รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว          
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
     การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
     ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง  หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน 
     ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา และ 
เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้
มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
ด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็น
อิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดได้น ายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และ
บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
รวมถึงผลการด าเนินงานบริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มาก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2579) 
วิสัยทัศน์ 
  “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

เป้าหมาย 
  1. ความมั่นคง 
      1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงใน          
ทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
      1.2 ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
      1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน 
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
      1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต 
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
      1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
  2. ความมั่งคั่ง 
      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน 
กลุ่มรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
กันมากขึ้น 
      2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง            
การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
      2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง 
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
  3. ความยั่งยืน 
      3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง 
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
      3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ 
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
      3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
  2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
  3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
  4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
  
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ           
จัดการศึกษา 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างความมั่นคง 
                      1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน 
          ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
                       2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน 
                   ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
    3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโต 
          ของประเทศ 
     3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม 
          และท่ัวถึง 
    3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
    4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจ 
                             และสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มี 
           ขนาดที่เหมาะสม 
       6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ 
          เป็นสากล 
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2. นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล 
    ระเบียบวาระแห่งชาติประกอบด้วย 6 กลุ่มเรื่อง ดังนี้  
  1. Food Valley  
  2. การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารครัวไทยสู่ครัวโลก  
  3. งานวิจัยพลังงานทดแทน (ความร่วมมือไทย-ต่างประเทศ)  
  4. การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน IT เพ่ือก้าวสู่ภาคเศรษฐกิจดิจิทัล  
  5. การเชื่อมโยงเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่ง  
  6. ยานยนต์ไฟฟูาและแบตเตอรี่  

 โครงการท้าทายไทย  
 1. ด้านอาหารและการเกษตร เช่น การเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาหารไทยในเวทีโลก อาหาร  เพ่ือ
สุขภาพ การปรับตัวของการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอาหารต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  
  2. ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางการผลิตพลังงานชีวภาพ  การ
แก้ปัญหาหมอกควันในภาคเหนืออย่างยั่งยืน การสร้างมูลค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพ  
  3. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เช่น แผนงาน “Aefive and Productive aging” เพ่ือการ รองรับ
สังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในช่วง 10 ปีแรก ( Better child for better Thai )  
  4. ด้านเศรษฐกิจ เช่น การสร้างรายได้จากนวัตกรรม การเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล และแก้ปัญหา  
คอรัปชั่นในการบริหารราชการตามระบบคุณธรรม การพัฒนาบทบาทเศรษฐกิจไทยในประชาคมอาเซียน     
การพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
  5. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การเป็นศูนย์กลางการแพทย์ของเอเชีย คนไทยสุขภาพดี จาก
โภชนาการและชีวิตที่ดี แผนงาน “ไทยปลอดพยาธิใบไม้ตับ” เพ่ือการปูองกันและควบคุมโรคพยาธิ ใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดจากพยาธิใบไม้ตับ การตรวจกรองและ  วินิจฉัย
โรคมะเร็งที่ส าคัญตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก การพัฒนาการแพทย์เชิงระบบ เป็นต้น  

  นโยบายรัฐบาล  
  1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
  2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
  3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
  4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
  5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
  6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
  7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
  8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  และ
นวัตกรรม  
  9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน ผนวก 4 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอขอ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 61  
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
  11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสังคมที่อารยะ 
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  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา   
           การศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนนั้น ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา ได้ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ดังนี้ 

  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
  1. ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทยและหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ด ี
  3. ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการาพัฒนา มุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้ คิดเป็น มองเห็นอนาคต 
  4. ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
  5. ลดจ านวนรายวชิาอย่างเหมาะสมกับวัย 

  ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา   
  1. สร้างโอกาสให้เข้าถึงบริการทางการเงินเพ่ือการศึกษาให้มากขึ้น   
 2. สร้างคนเพ่ือส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพ้ืนที่ของตนเอง 
  3. สร้างความทัดเทียมทางการศึกษาโดยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสื่อดิจิทัล 
  4. สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเข้าถึงการจัดบริการการศึกษา 

  ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 
  แต่งตั้งคณะกรรมการและพัฒนาการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 

  พัฒนาครู 
  1. สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็กอย่างแท้จริง 
  2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง เด็ก เพ่ือให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  3. วางแผนผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ 
  4. แก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

  ผลิตและพัฒนาก้าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 
  1. บูรณาการการศึกษาทั้งระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
  2. ผลิตก าลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสอดรับกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศและท้องถิ่น 
  3. ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เป็นที่นิยม 
  4. ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตก าลังคน เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
  5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา 

  เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  1. พัฒนาก าลังคนให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สามารถท างานได้ทั้งในและต่างประเทศ 
  2. เพิ่มคุณวุฒิให้กับแรงงานไทย 
  3. พัฒนาความช านาญในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศ
ให้กับก าลังคน 
  4. ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน 
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  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและมีส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
  2. ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ 
  3. ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ 

  ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา 
  สร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ 
  1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข         
ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคม
คุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
  2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย พัฒนา
คน ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
  3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย       
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติ  
ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  4) ยึด“เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี              
มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
  5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
  6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 
ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว” 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี 
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี 
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได้ 
  3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 



 

 กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๒๖ 

  4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต         
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 
  6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
  7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ          
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 

เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก้าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบ
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
  4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์  

ซึ่งเกี่ยวข้องกับส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
           ให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความ สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัย
ที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่าง
มีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่
รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบัน การศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญ ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
 
 
 



 
 

 
กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๒๗ 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
  1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษท่ี 21 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  2.1 เปูาหมายการพัฒนา 
        2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
        2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
        2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
                         อย่างต่อเนื่อง 
 2.2 ตัวชี้วัด 
        เปูาหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
                       ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อน                  
                                               การมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
        เปูาหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
               2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
                  ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
      2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน 
                       ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
              ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
       เปูาหมาย 3  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ เรียนรู้ 
             ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
    ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น 
     ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85 

3. แนวทางการพัฒนา 
  3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 
       3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ 
ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 
  3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
        3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
        3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีความคิด 
สร้างสรรค ์มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
      1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับ
พัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 
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      2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 
     3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาท่ีมุ่งการฝึก ทักษะ
อาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
   3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า และ
สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบประเมิน
วิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 
        3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วม
ระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้ร่วมวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 
        3.3.6 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ สื่อสาร
เคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษี
จูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
        3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ พิพิธภัณฑ์ 
ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ที่
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
        3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนสามารถ  
เข้าถึงได้ รวมทัง้สนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนที่ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม ให้ความส้าคัญกับ 
  การด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ 
สาธารณสุขรวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากท่ีได้
ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 และมุ่งเน้นมากข้ึนในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและ
การใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือ
ที่เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ 
อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การ
พัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการ
ผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่
และบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า 
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1. วัตถุประสงค์ 
      1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เปูาหมายที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
  ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่
มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพ้ืนที่ 
 ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์ คะแนน ร้อยละ 50  
มีจ านวนเพิม่ข้ึน และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 

3. แนวทางการพัฒนา 
    3.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม 
(Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะ
ฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย 
        3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกายการดูแลนักเรียน
ยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยัง
สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือปูองกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียน
กลางคัน 
  3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ ให้
ครอบคลุมและทั่วถึง3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความ เท่าเทียม
กัน มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย  
         1) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่
ชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู  
         2) สร้างระบบความรับผิดชอบ Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน าผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน  
   3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
ช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 
       3.2.4 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม พร้อมทั้งส่งเสริม
บทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับ 
ท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการ
บริโภคพัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสรมิการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เปูาหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฟื้นฟูคุณภาพ
แหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
  ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30และ
กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

3. แนวทางการพัฒนา 
  3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศขยะน้ าเสียและของ
เสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
   3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและ
กลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้เกิดการลด
ปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
  ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ 
บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียม การรับมือ
กับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใน
ระยะ 20 ปีข้างหน้า 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกันปัญหาภัย
คุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
  1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร จัดการ 
ด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ท่ีเกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและ
ภัยคุกคามอ่ืนๆ 
  1.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบ
สุขและผลประโยชน์ของชาติ 
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2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เปูาหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
  เปูาหมายที่ 1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
   ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มข้ึน 
   ตัวชี้วัด 1.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพ่ิมข้ึน 
  เปูาหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาส    
                            ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
   ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่ 3 จังหวัด 
                                    ชายแดนภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
  เปูาหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ  
          สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามใน  
          รูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
   ตัวชี้วัด 4.4 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 

3. แนวทางการพัฒนา 
  3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
        3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการ เพ่ือปูองกัน
การกระท าท่ีมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 
        3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค
การเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง 
ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึง 
ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 
        3.1.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุข
แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และ
ชาติพันธุ์ เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 
  3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม
ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
        3.2.7 ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและพหุ
ภาค ีเพ่ือปกปูองและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพ
ติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ความมั่นคงด้าน ไซเบอร์ ภัยพิบัติ 
โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
                   ในสังคมไทย 
           เป็นช่วงเวลาส าคัญท่ีต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง 
เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุ
เปูาหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และ
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค 
และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพ่ือให้บรรลุตามกรอบเปูาหมายอนาคตในปี 2579 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
  1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
  1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว
และเป็นธรรมแก่ประชาชน 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เปูาหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
  ตัวชี้วัด         3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผน 
พัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 

3. แนวทางการพัฒนา 
  3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
         3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาค และ
ท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 
  3.5 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
       1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่าน
กลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิต
สานึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทัน
การทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       2) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังพฤติกรรมของข้าราชการและผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท าอย่างจริงจัง 
      7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน
กลุ่มประชาชน 
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       3.5.2 ปูองกันการทุจริต 
                3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
      4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝูาระวัง ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบที่บูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้
ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 
การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เปูาหมายดังกล่าว 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า 
ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย 

 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เปูาหมายที่ 1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
   ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเปูาหมาย 
         ของประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้าง  
                                    พ้ืนฐานบุคลากรและระบบมาตรฐาน 
   ตัวชี้วัด 1.4 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร  
                                    10,000 คน 

3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
        3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไก การ
ด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนหรือชุมชน 
  3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 
        3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 
       1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology :T) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M) 2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
        3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
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4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗9 
   แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานของประชาชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มเปูาหมาย เพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ 
พัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ  และสร้างการมีส่วนร่วม        
ในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนในสังคมผ่านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ การยอมรับและพร้อม
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลตามเปูาหมาย
ที่ก าหนดโดยมีกรอบทิศทางและเปูาหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติที่สนองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวพระราชด าริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character 
ducation) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และรองรับกับโครงสร้างประชากร บริบทการจัดการศึกษาของ
ประเทศ และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
วิสัยทัศน์ 
  “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑” 
 
 วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ   
  ๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
   ๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ   
  ๓) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคค ีและร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   ๔) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ
ลดลง 
 
เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ  
  ๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 
  ๒) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity)   
  ๓) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality)     
  ๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุ
เปูาหมาย (Efficiency)   
  ๕) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
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ยุทธศาสตร์ /เป้าหมาย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปูาหมายดังนี้ 
             1.๑ คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
             1.๒ คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
   1.๓ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิต 
รูปแบบใหม่ มีตวัชี้วัดที่ส าคัญ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                 ในการแข่งขันของประเทศ มีเปูาหมาย ดังนี้ 
   ๒.๑ ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ    
   ๒.๒ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน   
   ๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม ทาง
เศรษฐกิจ   
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเปูาหมาย ดังนี้ 
   ๓.๑ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
   ๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
   ๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
   ๓.๔ แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
   ๓.๕ ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
   ๓.๖ ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล  
   ๓.๗ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเปูาหมาย ดังนี้ 
   ๔.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
   ๔.๒ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
   ๔.๓ ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเปูาหมาย ดังนี้ 
   ๕.๑ คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
   ๕.๒ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ          
   ๕.๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปูาหมายดังนี้ 
   ๖.๑ โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้  
   ๖.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  
   ๖.๓ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและ 
   ๖.๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ                  
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
   ๖.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
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5. แผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
  จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและ
สังคมโลก อ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ  
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ กับทิศทาง        
การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และ
มิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ที่ส าคัญคือได้ประเมินสถานะของกระทรวงศึกษาธิการโดย
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้นแล้ว จึงสามารถก าหนดเป็น
สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งได้แก่ 
เปูาหมายหลักและตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดภายใต้
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ได้ดังนี้ 

๑. เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
  ๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาประเทศในอนาคต 
  ๒. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
  ๓. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  ๔. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจาก          
ทุกภาคส่วน 

๒. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 
  ๑. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  
  ๒. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จากการทดสอบระดับชาติ 
  ๓. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
  ๔. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
  ๕. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
  ๖. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษาที่ท างานให้  
  ๗. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี  
  ๘. ร้อยละของผลงานวิจัย นวตักรรม งานสร้างสรรค ์สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
  ๙. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
  ๑๐. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี  
  ๑๑. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
  ๑๒. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕–๑๗ ปี  
  ๑๓. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
  ๑๔. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  



 

 กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๓๘ 

๓. วิสัยทัศน์ 

  “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณ ธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม ” 

  “ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจากระทรวง 
ศึกษาธิการ 
  “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา 
แบ่งปัน ซึ่งเป็น ๒ เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  “มีคุณภาพชีวิตท่ีดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการด ารงชีวิต 
  “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความสามัคคีปรองดอง 
  “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 

๔. พันธกิจ 
  ๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
  ๒. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
  ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. ยุทธศาสตร์ 
  ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  ๒. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 
  ๔. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๖. ผลผลิต /ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
    ๖.๑ ยุทธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
       ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
       ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจาและนาสิ่งที่จาไปฝึกคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 

      ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
      ๑. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
      ๒. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
      ๓. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
     ๔. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
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๓๙ 

      กลยุทธ์ 
      ๑. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
      ๒. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้
ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
      ๓. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
      ๔. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
      ๕. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

    ๖.๒ ยุทธศาสตร์ที ่๒ ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
             ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
       มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตาม
เกณฑ์ มีครูประจาชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ีและขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 

      ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
      ๑. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
      ๒. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
      ๓. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตรที่
คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพ่ือต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 
      ๔. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      ๕. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      กลยุทธ์ 
      ๑. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา 
      ๒. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
      ๓. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้นและ
ครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
      ๔. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
      ๕. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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๔๐ 

   ๖.๓ ยุทธศาสตร์ที ่๓ ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 

       ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
       มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพ่ิม
จ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์  การให้การรักษาพยาบาล 
และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 

      ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
      ๑. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
      ๒. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา  
      ๓. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ 
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
      ๔. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 
      ๕. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
      ๖. จ านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกับองค์กร /หน่วยงานทั้งในและ 
ต่างประเทศ 
      ๗. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีที่เพ่ิมข้ึนต่อปี 
      ๘. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา 
ถึงปริญญาตรี 
      ๙. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอ่ืนๆ ที่ได้รับ 
การพัฒนาเพ่ิมขึ้น 

      กลยุทธ์ 
      ๑. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาท่ีจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
      ๒. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และรองรับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
      ๓. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน
ตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
      ๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
      ๖. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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๔๑ 

  ๖.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
       ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
      ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการ
และด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนรวมทั้งสามารถเทียบโอน
ผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได้ 

      ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
      ๑. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี  
      ๒. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
      ๓. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕- ๑๗ ปี  
      ๔. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ข้ึนทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา 
      ๕. รอ้ยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
      ๖. จ านวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

      กลยุทธ์ 
      ๑. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 
ในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
      ๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และ
วิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
      ๓. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
อย่างกว้างขวาง 
      ๔. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
      ๕. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความ
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

  ๖.๕ ยุทธศาสตร์ที ่๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

       ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
       ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร  และ
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล    ที่ทันสมัย 
และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

       ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
       ๑. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV, 
ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
       ๒. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า ๓๐ Mbps 
       ๓. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 
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๔๒ 

       กลยุทธ์ 
       ๑. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย 
และไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
       ๒. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงาน
ผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพเป็นปัจจุบัน และมี
มาตรฐานเดียวกัน 
       ๓. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา 
และหน่วยงานท างานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
      ๔. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอทั่วถึง 
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ๖.๖ ยุทธศาสตร์ที ่๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

       ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
       ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น  มีความโปร่งใส และ
เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจาย
อ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร  รวมทั้งผู้เรียนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 

       ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
       ๑. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
       ๒. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ 
พัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท า หรอืนาไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
      ๓. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน 
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๔๓ 

6. จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 
  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) แนวทางหลัก       
การด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และ โครงการส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้  
  1. ด้านความมั่นคงแนวทางหลัก  
              1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
                    1.1.1 การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธานและพระ ราช
กระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถาบัน 
พระกษัตริย์  
                    1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์เช่น กิจกรรม 
เพ่ือนช่วยเพื่อน  
              1.2 การบริหารจัดการ  
                   1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน 1.2.2 ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  2. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน แนวทางทางหลัก : ผลิต 
พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
      2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 
     2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส า นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย 
จัดท า Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการ 
อบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตร 
ภาษาอังกฤษ ระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย  
   2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะ 
ด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน  
   2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหาขาด 
แคลน บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ  
   2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห๎องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ การ 
แข่งขัน  
       2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัด การศึกษา 
ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็น โรงเรียน ” 
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทัก ษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท า งานร่วมกับผู้อ่ื น เพ่ือให้มี
สมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  
       2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่  
 
 



 

 กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๔๔ 

  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แนวทางหลัก  
       3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
            3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  
     1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 
(เด็กอายุ 3 – 5 ปี) และจัดท ามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพ่ือประกันคุณภาพให้แก่ เด็ก 
ปฐมวัยทุกสังกัด 

2) หนว่ยงานอื่น อาทิกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
     3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
    1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน 
และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ- เนตรนารีรวมทั้ง 
รูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี  
    2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”  
    3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
    1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้  
    2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT 
และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ 
จากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา  
     3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่าน ให้ 
เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด  
     4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning  
ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นกิจกรรมวิธีการย่อย รวมทั้งการ 
รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 
   3.1.4 การวัดและประเมินผล  
    1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น  
       2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษา ให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ  
     3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปคณะท างาน 
ออกข๎อสอบ  
       3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
   3.2.1 การสรรหาครู  
    1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู (การผลิต
รูปแบบ การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)  
    2) เปิดโอกาสให๎คนเก่งมาเป็นครู  
   3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเพ่ือให้
ครูอยู่ในห้องเรียน  
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   3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู  
    1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการ      
ไดร้ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครู
ด้วยระบบ TEPE Online 2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร 
ทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ 
ศึกษา  
  4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา แนวทางหลัก : 
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการด าเนินการตามแนวทาง No Child Left 
Behind คือ จัดท าข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน การปูองกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วม 
รับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจ าเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  
       4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา   
ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล สารสนเทศ เพื่อ
การศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง สร้างสรรค์และรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง  
       4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท าเทียมในการ ใช้
สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House  
  5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวทางหลัก : พัฒนา 
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
       5.1 . โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้ประโยชน์  
       5.2 การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราช ด าริ : ต้นแบบการ 
จัดการ สิ่งแวดล้อม  
       5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
  6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
       6.1 เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับร่างรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. .... จ านวน 12 ฉบับ ดังนี้  
   6.1.1 กฎหมายหลัก  
    1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
    2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ....  
       3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา : จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน  
   6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา  
    1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  
     4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู  
     5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ....  
    6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
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    7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....  
    8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ....  
    9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. .... 
       6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาท่ีเป็นรูปธรรม ชัดเจน  
        6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนที่ ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน ศึกษาธิการ
จังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อน นโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
       6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก  
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7. นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
วิสัยทัศน์ 
  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
 
พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
  5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) SDGs) 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 
เป้าหมาย 
  1.ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  
  2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
  4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
  5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ใน 
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
  6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ 
ใช้ข้อมลูสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 
  7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและการ
จัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ  
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๔๘ 

นโยบาย /กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
                กลยุทธ์ 
        1.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
          ตัวช้ีวัด 
          1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น 
   2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการเรียนรู้ 
ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น 
   3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ 
                กลยุทธ์ 
       1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีมี่คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
   ตัวช้ีวัด 
   1) จ านวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพักในโรงเรียนที่มีหอพัก
นอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย 
   2) จ านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การพัฒนา
ทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดี อย่างเหมาะสม  
   3) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
ที่เหมาะสมกับบริบท 
   4) จ านวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มีนักเรียน
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสม
กับบริบท 
   5) จ านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
   6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่ม        
ที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 
   7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร มี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
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๔๙ 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                กลยุทธ์ 
        2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 น้าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท้า (Career 
Education) 
   ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดท่ี
ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เป็นพลเมืองดขีองชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพตามความต้องการ และ         มีทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
   2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
                กลยุทธ์ 
        2.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
   ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง          เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
   4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 
10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
                กลยุทธ์ 
       2.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ น้าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   ตัวช้ีวัด 
   ด้านผู้เรียน 
   1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
   2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
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๕๐ 

   3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
   4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
   5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) 
   6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) 
   7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy)  
   8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
   11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
   12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่าน
ตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
   13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA 
   ด้านสถานศึกษา 
   1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
   2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
   3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น  
(IS: Independent Study) 
   4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                กลยุทธ์ 
       2.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด้ารงชีวิตอยู่          
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
   2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะอาชีพตามความถนัด 
   3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
   4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
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๕๑ 

                กลยุทธ์ 
        2.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)          
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD) 
   3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเปูาหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development)  
                กลยุทธ์ 
        2.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ  
   ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของแต่ละระดับ 
   2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะ
การด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
   3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษ
ด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
                กลยุทธ์ 
        2.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น้า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
   2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 
 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
        กลยุทธ์ 
        3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู 
ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
   ตัวช้ีวัด 
   1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
   2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน 
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๕๒ 

                กลยุทธ์ 
       3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   ตัวช้ีวัด 
   1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบ
ตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ
เรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
                กลยุทธ์ 
       3.3 น้า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภทท้ังระบบ 
   ตัวช้ีวัด 
   1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 
   2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology  
   3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาท่ีขาดแคลน  
  
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้้า 
                ทางการศึกษา 
        กลยุทธ์ 
        4.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ      
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
    ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
    2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
    3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะ
แนวที่มีประสิทธิภาพ  
    4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      กลยุทธ์ 
       4.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของ
พื้นที่เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  
        ตัวช้ีวัด 
    1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
   2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีก าหนด  
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๕๓ 

      กลยุทธ์ 
      4.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส้าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็น
พิเศษ 
   ตัวช้ีวัด 
   1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
   2) ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติ
การที่ตอบสนองส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตาม
สภาพและประเภทของความพิการ 
   3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษาแบบ          
เรียนรวม  
      กลยุทธ์ 
       4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
   ตัวช้ีวัด 
   1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง
อย่างเหมาะสม 
   2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   3) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
      กลยุทธ์ 
       4.5  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน้า Digital Technology  มาใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
   ตัวช้ีวัด 
   1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
   2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
       กลยุทธ์ 
      5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
     ตัวช้ีวัด 
   1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมิน
ส่วนราชการที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด  
   2) ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
   4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
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๕๔ 

      กลยุทธ์ 
       5.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหาร
จัดการศึกษา 
   ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
      กลยุทธ์ 
      5.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น้าไปสู่การกระจายอ้านาจ 4 ด้าน             
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
   ตัวช้ีวัด 
   1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
   2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ 
   3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
   4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล 
   5) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
   6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
      กลยุทธ์ 
       5.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 
   ตัวช้ีวัด 
   1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง
อย่างเหมาะสม 
   2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 
      กลยุทธ์ 
       5.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน้า Digital Technology มาใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น้าไปสู่การน้าเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ้าเป็น 
มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และ
ความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 
   ตัวช้ีวัด 
   1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่
การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 
 

 
กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๕๕ 

7. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด พ.ศ.2562 - 2565 
  
วิสัยทัศน์  
  “การศึกษามีคุณภาพ1 ผู้เรียนมีทักษะการด าเนินชีวิต2 บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง3  ในพื้นที่เขต 
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ “ 
 
นิยามศัพท์  คุณภาพ      หมายถึง  คุณภาพตามมาตรฐานสากล ล้ าเลิศวิชาการ,สื่อสาร 2 ภาษา, 
                ล้ าหน้าทาง ความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์,  
                  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  
       ทักษะการด้าเนินชีวิต หมายถึง  การน าค านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ     
       เศรษฐกิจพอเพียง     หมายถึง  มีความรู้ รอบรู ้รอบคอบ ระมัดระวัง, มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 
                   ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน, พอเพียง, พอประมาณ,  
         มีเหตุผล, มีภูมิคุม้กันในตัวที่ดี 
พันธกิจ  
  1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  2. สนับสนุนการด าเนินชีวิตด้วยวิถีความเป็นไทยบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
  3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
  5. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน  
 
เป้าประสงค์รวม  
  ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และ เสมอภาคในพ้ืนที่เขต 
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์  
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
  2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  3. พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ  
  4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
  5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๕๖ 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการสร้างอาชีพ เพื่อ 
ลดความเหลื่อมล้ า เสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2565  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและ ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  
  ตัวช้ีวัด  1) ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกความรักในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์และจัดกิจกรรมส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   2) ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนที่คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป (เพ่ิมขึ้น)  
   3) ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ชายแดนไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ 
ทาง วิชาการและวิชาชีพ 
   4) รอ้ยละของหน่วยงานและสถานศึกษาท่ีมีมาตรการปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  
   5) ร้อยละของผู้เรียน เยา วชน และประชาชน ได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ 
ถูกต้อง เกี่ยวกับภัยคุกความในรูปแบบใหม่ 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาก้าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม
ศึกษา ทวิศึกษา)  
  กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
  กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับทักษะการใช้ภาษาตา่งประเทศและ 
ภาษาตา่งประเทศที่ 2ของผู้เรียน  
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ทีส่ร้างผลผลิตและ   
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
  ตัวช้ีวัด  1) สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
   2) ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา  
   3) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาไดง้านท าหรือ
ประกอบ อาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
    4) ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น        
   5) ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิศึกษาและทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึน  
   6) ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา 
ถึงปริญญาตรี  
   7) ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านอ่ืนๆ ที่ได้รับการ 
พัฒนาเพิ่มข้ึน  
   8) ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ไดร้ับการเผยแพร่/ตีพิมพ 
   9) จ านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กร
ภายใน และตา่งประเทศ  
 



 
 

 
กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๕๗ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ  
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนนุให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ ต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลา และสถานที่  
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมือง  
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
  ตัวช้ีวัด 1) ร้อยละของครูมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
     2) ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนาไดร้ับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด     
   3) ร้อยละของครูและบุคลากรท างการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ในหลักสูตร ที่คุรุสภาให้การรับรองและผ่านการประเมินเพ่ือต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ  
   4) จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับสวัสดิการสวัสดิภาพและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  
   5) ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน 
บุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   6) จ านวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมข้ึน 
 
  ประเด็นยทุธศาสตร์4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
  กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ กลุม่เปาูหมาย  
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการ เรียนรู้
ตลอดชีวิต  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน      
  ตัวชี้วัด  1) สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี เพิ่มขึ้น  
   2) ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน  
    3) ประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเที่ยบเท่าทุกคน  
    4) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ15-59 ปี 
   5) ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
    6) ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอายุ15-17ปี  
    7) ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการไดร้ับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง 
การศึกษา  
    10) จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน ประเด็น  
  ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนนุ และจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและ  
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
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  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้านการ เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  ตัวช้ีวัด  1) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความ  
ส าคัญ ของการด ารงชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียงใน การด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน  
    2) ร้อยละของครู/บุคลากรทางการศึกษาทีไ่ดร้ับการอบรม/พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริม
คุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  
   3) จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การ สร้างเสริมคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น  
   4) จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และ การน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น  
    5) จ านวนสื่อการเรียนรู้ในสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริม
คุณภาพ ชีวิตที่เป็น มิตร กับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  
    6) จ านวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
  กลยุทธ์ที่1 บริหารการจัดการเน้นการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรท างการศึกษาให้ 
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ  
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการเชิงพ้ืนที่จังหวัดตราด  
  ตัวช้ีวัด  1) ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  
   2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการผลิตก าลังแรงงานตามความ 
ต้องการก าลังคนของประเทศจ าแนกตามระดับการศึกษา 
   3) สัดส่วนการมสี่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชนภาคประชาชน และภาคี
เครือข่าย เมื่อเทียบกับรัฐ  
     4) จ านวนภาคีเครือข่ายทีเ่ข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
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9. นโยบาย ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาตราด  
     
  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ้าปีงบประมาณ 2561-2564 ส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาตราด 
 
วิสัยทัศน ์(Vision) 
         “มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา  น าพาสู่ความเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม   น้อมน าหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 
ค้านิยามวิสัยทศัน ์
        คุณภาพ  หมายถึง   ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็น “ผู้มีคุณภาพ”  

                      สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น  
                       “องค์กรคุณภาพ” 

        เป็นเลิศ   หมายถึง   ผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และส านักงาน 
        เขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณธรรมและคุณภาพเป็นเลิศในระดับชาติ 

        คุณธรรม  หมายถึง  ผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็น “ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม”   
                       สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น 
                       “องค์กรคุณธรรม” 

        ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    หมายถึง  การใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสติ ปัญญา  
                                          และความเพียร  ความพอเพียงในการด ารงอยู่และปฏิบัติตน   
                                            บนพื้นฐานของทางสายกลาง  
 
พันธกิจ (Mission)  
         1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ  
         2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ  
         3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  
         4. สนับสนุนการด าเนินชีวิตด้วยวิถีความเป็นไทยบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
          5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
 
เป้าประสงค์ (Goals) 
         1. ผู้เรียนไดร้ับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 
          2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 
          3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบ 
มีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ  
 
 
 

* 

          * วิถีความเป็นไทย หมายถึง แนวทางการด าเนินชีวิตของคนไทย รวมถึงความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
                                    ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ที่ได้ประพฤติสืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
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          4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินชีวิตด้วยวิถีตราด บนพื้นฐานความเป็นไทย 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
 
ยุทธศาสตร์ / ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัด :          1. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้   

       ตัวชี้วัดเกณฑ์การจบการศึกษา  และการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ .2560 
               2. ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
               3. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
               4. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
                 5. ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
        การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  

                 6. ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
                            ขั้นพ้ืนฐานก าหนด    
                 7. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพ 
             ความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
                 8. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก และขยายโอกาสใช้สื่อ 60 พรรษา  
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
           9. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียม 
                        ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA      
           10. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) มากกว่า   
                          ร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา  
            11.  ร้อยละของสถานศึกษา ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  
           12. ร้อยละของสถานศึกษาท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การวัด 
         และประเมินผล        
 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด  :         1. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
                2. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น 
                3. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมขึ้น 
                4. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ  DLIT,  
                           DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
   *  วิถีตราด หมายถึง    การด าเนินชีวิต  ความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียม ประเพณี   
                                  วัฒนธรรม ภาษา ของชาวตราด 

* 



 
 

 
กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๖๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด :         1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ 
                        ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
            2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของ 
                         คนไทย 12 ประการ 
            3. ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  :        1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                        และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  :         1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
               2. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความต้องการ 
                         จ าเป็น ของสถานศึกษา 
     3. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกลดลง 
     4. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง  
       ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
     5. จ านวนสถานศึกษาท่ีมีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมข้ึน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด :         1. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิต 
       ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ 
       พอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมขึ้น 
     2. ร้อยละของผู้เรียนมีความพึงพอใจในการด าเนินชีวิตแบบวิถีตราด 
     3. ร้อยละของจ านวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ิมขึ้น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ตัวช้ีวัด :         1.ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
     2.ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   
     3. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการจัดการศึกษาเพ่ือการสื่อสารภาษาท่ี 3  
       อย่างน้อย 2 ภาษา 
     4. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
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10. มาตรฐานส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด   
 
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ การบริหารจัดการที่ดี  
      1.๑  ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่เปูาหมาย 
      1.๒  การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      1.๓  การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา 
      1.๔  การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหาร 
                     และการจัดการศึกษา 
      1.๕  การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      1.๖  การน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  
      2.๑  การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน มีความกระตือรือร้น ค้นหาความรู้ มีความคิดเชิงระบบ  
             สามารถเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
      2.๒  การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการสร้าง 
   ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
      2.๓  การส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย  
  เพ่ือให้บุคลากรมีโอกาสได้เรียนรู้ตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      2.๔ การน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา 
    3.๑  การกระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

       3.๒  การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการท างานขององค์คณะบุคคลที่เก่ียวข้องกับส านักงาน 
   เขตพ้ืนที่การศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
      3.๓  การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว  
   เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบัน   
   ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
      3.๔ การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ การบริหารงานด้านวิชาการ  
      1.๑ พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเปูาหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่น  
   และสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
     1.๒  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ 
   ของสถานศึกษา 
     1.๓ ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      1.๔ ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
   ในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 



 
 

 
กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๖๓ 

      1.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการวัดผล ประเมินผล และน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ 
   การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      1.๖  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม 
   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      1.๗  จัดท าวิจัยส่งเสริมการวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ 
      1.๘  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียน 
      1.๙  ประสาน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน  
   สังคมอ่ืน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ การบริหารงานด้านงบประมาณ  
      2.๑  การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา  
   และความต้องการ 
     2.๒ การจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
      2.3 การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 
      2.๔ การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล  
      3.๑  การวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา  
    และความต้องการ 
      3.๒ การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นธรรม  
   โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
      3.๓  การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น  
   มืออาชีพ สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
   ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     3.๔ การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป  
      4.๑ การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
      4.๒ การจัดท าส ามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน 
      4.๓ การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม 
      4.๔ การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
      4.๕ การจัดวางระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
       4.๖ การจัดสวัสดิการ สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      4.๗ การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
      การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก ๔ ด้าน  
      และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
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มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้  
      ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่บรรลุ 
เปูาหมาย ประสบความส าเร็จตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจากการด าเนินงานภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
               เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
      สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร  
      3.๑. ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
      3.๒ ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
      3.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational  
    Test : O-NET) 
      3.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
      3.๕ ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ตามหลักสูตร 
    แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
      3.๖ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
      3.๗ ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน  ศึกษาต่อ 
              ในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
      4.๑ จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน 
                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
      4.๒ อัตราการออกกลางคันลดลง 
       4.๓ อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
    และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
      4.๔ ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ  
    และส่งเสริม ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
         ๑) เด็กพิการเรียนรวม 
    ๒) เด็กด้อยโอกาส 
      ๓) เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
      4.๕ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
      4.๖ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ 
 



 
 

 
กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๖๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
               การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผลงานดีเด่นที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงาน 
ราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ            
ขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด                
หรือรางวัลเทียบเคียงและเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศึกษา  
              รวมทั้งการให้บริการ 
      ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๖๖ 

11. นโยบายผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
    1. วิสัยทัศน์ 
 เปี่ยมคุณธรรม ล้ าเลิศวิชาการ ประสานสามัคคี 

    2. แนวทางสู่ความส้าเร็จ : 4  ร่วม  6 ท้า 
 4 ร่วม  :  1. ร่วมคิดวางแผน 
         2. รว่มท า ลงมือปฏิบัติ 
          3. รว่มพัฒนา 
     4. รว่มชื่นชม 
 6 ท้า  :    1. วางแผนเยี่ยม 
            2. เปี่ยมรู้งาน 
        3. ประสานการปฏิบัติ 
         4. ขจัดข้อขัดข้อง 
            5. มองผลงานเด่น 
            6. เน้นพัฒนาปรับปรุง  

    3. แนวทางประยุกต์สู่การปฏิบัติ (บุคคล :  คุณลักษณะ) 

 ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       - มีภาวะผู้น าในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์ในการบริการแนวใหม่  
  - มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม 
  - มีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถร่วมมือกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี 

 ผู้อ้านวยการโรงเรียน 
  - ปรับตัวให้ทันกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  - นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ 
  - ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคุณภาพของงาน และอยู่ในโรงเรียนเป็นผู้น า 
     ในการพัฒนา 

 ครู 
  - จัดกระบวนการ เรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถบูรณาการเนื้อหาวิชา 
     สู่แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาในห้องเรียน ศึกษาหาความรู้ 
     และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ 
     แก้ปัญหาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเต็มที่ 

 ศึกษานิเทศก์ 
  - มีความรู้เชิงวิชาการ สามารถให้ค าแนะน าแก่ครูได้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
    ค้นคว้านวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เกาะติดสถานศึกษา 
        เพ่ือช่วยเหลือและร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ผู้ปกครอง 
  - มีความตระหนักถึงความส าคัญต่อเด็ก เอาใจใส่ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด  
     ฝึกให้บุตรหลานได้ช่วยเหลือและรับผิดชอบในการท างานบ้าน ฝึกกิริยามารยาท 
      และนิสัยในการเข้าสังคม และเป็นที่พ่ึงส าคัญในการแก้ปัญหาแก่บุตรหลาน 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๖๗ 

ส่วนท่ี ๓ 
 

สรุปงบประมาณ/โครงการ/ปฏิทินการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
1. งบบริหารงานของ สพป.ตราด       

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ ์
สพฐ. 

ยุทธศาสตร ์
สพป. 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

หน้า 

1 การบริหารงาน ของ สพป.ตราด   3,084,500 5 5.2 5 นผ. 71 

2 
 การนิเทศติดตามและประเมินผลการ           
 จัดการศึกษา 

240,000 2,4 
2.1,2.3 
2.4,4.2 

3,5 นศ. 74 

3 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงาน 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และจดัท าแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

296,000 5 5.2 5 นผ. 79 

4 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 

160,000 5 5.2 5 นผ. 83 

5 

คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อ         
รับรางวัลพระราชทานระดับการศกึษา        
ขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับจังหวดั 

13,850 5 5.2 5 สศ. 86 

6 

ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
กรรมการประเมินและเพิ่มศักยภาพด้านการ
ประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและ
ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ 

15,000 5 5.2 5 สศ. 90 

7 จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 16,000 5 5.2 5 สศ. 93 

8 
การประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนและ
บุคลากร  สพป.ตราด 

96,000 5 5.2 5 อก. 96 

9 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวันส าคัญ 
ของชาติ    

24,000 5 5.2 5 อก. 98 

10 
ประชุมผอ.สพป./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม 
/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน/ประชุม        
พุธเช้าข่าว สพฐ.” สพป.ตราด 

8,000 5 5.2 5 อก. 101 

11 
พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ            
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

152,000 5 5.2 5 นศ. 103 

12 
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้บ าเหน็จ
บ านาญ 

13,600 5 5.2 5 กง. 107 

13 
เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

5,600 5 5.2 5 พบ. 110 

 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๖๘ 

 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ ์
สพฐ. 

ยุทธศาสตร ์
สพป. 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

หน้า 

14 
จัดท าทะเบียนประวัตเิพื่อการบรหิารจัดการ  
ก.ค.ศ. 16 

24,000 5 5.2 5 บค. 112 

15 
ประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 

36,000 5 5.2 5 บค. 115 

16 
ตรวจสอบระบบการบริหารงบประมาณ
สถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ 2562 

20,000 5 5.2 5 ตส. 118 

 รวม 16 โครงการ   4,204,550      
 

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ ์
สพฐ. 

ยุทธศาสตร ์
สพป. 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

หน้า 

1 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อการ

บริหารจดัการศึกษา ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา  

PBL และ PLC 

10,000 1 1.2 7 สศ. 121 

2 

การจัดงานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี                

ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

304,000 2 2.3 1 สศ. 124 

3 แข่งขันกีฬานักเรียน ประจ าปี 2561 200,000 2 2.3 4 สศ. 128 

4 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-Net 10,000 2 2.3 1 นศ. 131 

5 
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่สถานศึกษา 
80,000 2 2.5 6 นศ. 134 

6 ห้องเรียนคณุภาพ ; โรงเรียนคณุภาพ 90,000 2,3 2.3,3.2 5 นศ. 138 

7 
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ด้วยนวัตกรรม "จิตศึกษา" 
20,000 2,4 2.3,4.1 5 สศ. 141 

8 แข่งขันกีฬาวันครู ประจ าปี 2562 50,000 3 3.2 4 สศ. 143 

9 ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยบุคลากร สพป.ตราด 30,000 3 3.2 4 สศ. 146 

10 

ปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาจติใจ เสรมิสร้างวินัย 

คุณธรรมจริยธรรม สร้างข้าราชการโปร่งใส 

ตามหลักธรรมภิบาลส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุจริต 

60,000 3 3.2 4 พบ. 148 

11 
การปฐมนิเทศเบื้องต้นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่ไดร้ับการบรรจุใหม ่
20,000 3 3.2 4 บค. 151 

 
 
 
 
 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๖๙ 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ ์
สพฐ. 

ยุทธศาสตร ์
สพป. 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

หน้า 

12 
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินใน
สถานศึกษา 

42,000 3 3.2 4 กง. 153 

13 
ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจ าปี 
2562 

50,000 3 3.2 4 สศ. 156 

14 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ี
เกาะกูด 

35,300 1,2,3 
1.2,2.3 

3.2 
1,4, 
5,7 

นศ./ 
ศูนย์ฯ เกาะกูด 

159 

15 
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน 

82,600 2 2.3 1 
นศ./ 

ศูนย์ฯ เขาสมิง 2 
163 

16 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์เครอืข่าย
สถานศึกษาแหลมงอบ 

59,600 2,3 2.3,3.2 1,4 
นศ./ 

ศูนย์ฯ แหลมงอบ 
165 

17 
ส่งเสริมศักยภาพครูและนักเรียนในการ
เรียนรูมุ้่งสู่ศตวรรษที่ 21 

63,100 2,3 
2.3,3.1 

3.3, 
1,3 

นศ./ 
ศูนย์ฯ เกาะช้าง 

169 

18 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาศูนย์
เครือข่ายปทุมหลวง 

145,600 2,3 2.3,3.2 1,4 
นศ./ 

ศูนย์ฯ ปทมุหลวง 
175 

19 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้ 84,600 2,3 
2.1,2.3 

3.2 
1,4 

นศ./ศูนย์ฯ 
ลุ่มแม่น้ าตราด 

180 

20 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาศูนย์
เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง ๑ 

109,500 2,3 
2.2 
3.2 

1,4 
นศ./ 

ศูนย์ฯ เขาสมิง 1 
183 

21 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ศูนย์
เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐานศูนย์
เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 

115,400 2,5 
2.2,2.3 
2.5,5.2 

1 
นศ./ 

ศูนย์ฯ ทรรศพล 
186 

22 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ 

138,600 2,5 2.3 1 
นศ./ 

ศูนย์ฯ คลองใหญ ่
191 

23 
พัฒนาระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ศูนย์
เครือข่ายทับทิมสยามและถิ่นพลอยแดง 

165,700 5 5.3 5 
นศ./ 

ศูนย์ฯ ทับทิมสยาม 
ศูนย์ฯ พลอยแดง 

195 

 รวม 23 โครงการ 1,966,000      

 

  



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๗๐ 

 

3.  โครงการรอการอนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย  7 โครงการ งบประมาณ 1,712,300 บาท 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ ์
สพฐ. 

ยุทธศาสตร ์
สพป. 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

หน้า 

1 เพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศกึษา 336,000 3 3.2 4 พบ. 200 

2 พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ                 
การบริหารจัดการ 

375,800 3 3.2 4 พบ. 202 

3 เสรมิสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครู  
(เกษียณอายรุาชการ) 

391,900 3 3.2 4 อก. 205 

4 พัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพภมูิทัศน์ 100,000 3 3.2 5 อก. 208 

5 พัฒนาลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวในสังกัด  190,000 4 4.4 5 อก. 210 

6 การสร้างความเข้มแข็งศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษา 112,700 5 5.2 5 อก. 213 

7 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้มคีณุภาพ   205,900 5 5.3 5 นผ. 215 

 รวม 6 โครงการ 1,712,300      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๗๑ 

โครงการ   การบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
นโยบาย สพฐ. ที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ สพฐ.ที่  5.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
     บริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด      1. ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  :              2.ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน 
         ให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
มาตรฐานส านักงาน  มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางกรวรรณ บุญฤทธิ์ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2561 – กันยายน ๒๕๖2 
......................................................... ..............................................................................................................  
๑. หลักการและเหตุผล 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีภารกิจในด้าน 
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งในการด าเนินการนั้นจะมีค่าใช้จ่าย ใน
ลักษณะประจ า เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 
พ.ศ.2553 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และเพ่ือ
การสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจและนโยบายต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจในลักษณะงานประจ าของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตราด 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
   บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
4. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
   บุคลากรทุกคน ทุกกลุ่มงานปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามกรอบ
วงเงินงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พงศ.2553 อาศัยความในมาตรา 21 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ.2502 
  เชิงคุณภาพ 
   บุคลากรทุกคน ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง            
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 อาศัยความในมาตรา 21 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๗๒ 

5.  วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรมและค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภายใน  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดังนี้ 
 1. ค่าวัสดุการบริหารจัดการ สพป.ตราด 
          - ค่าวัสดุ 
          - ค่าหนังสือพิมพ์รายเดือน/ค่าตอบแทนผู้สื่อข่าว    
 2. ค่าใช้จ่ายจัดประชุม (อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม)        
 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
          -  ผอ.สพป.ตราด 
          - เจ้าหน้าที่ สพป.ตราด 
 4. ค่าสาธารณูปโภค 
          - ค่าไฟฟูา 
          - ค่าน้ าประปา 
          - ค่าโทรศัพท์ 
          - ค่าไปรษณีย์ 
          - เช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ 
          - ค่าเช่า Internet 
5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
6. ค่าซ่อมแซม อาคาร ครุภัณฑ์ รถยนต์ 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
    ของ สพป.ตราด (ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง 8 อัตรา) 

 
 

  
189,400  

50,600  
160,000 

 
160,000 
160,000 

  
440,000 

8,000 
20,000 
16,000 
36,000 
32,100 

136,000 
240,000 

 
1,436,400 

ต.ค.61 
- 

ก.ย.62 

กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  3,084,500   
 

6. สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
 7. การติดตามประเมินผล 

 ตัวช้ีวัด  วิธีการประเมิน  เครื่องมือที่ใช้ 
 1. การด าเนินงานตามภารกิจและโครงการ รายงานผล แบบรายงาน 
 2. ผลการด าเนินงานของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

รายงานผล แบบรายการ 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๗๓ 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีงบประมาณ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ปรับแผนงาน/โครงการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การด าเนินงานตามภารกิจและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเปูาหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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๗๔ 

โครงการ การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นโยบาย สพฐ. 
 

นโยบายที่  ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
นโยบายที่  ๔  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด           
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กลยุทธ์ สพฐ. 
ตัวช้ีวัด สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ สพฐ. 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัด สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ สพฐ. 
 
ตัวช้ีวัด สพฐ. 

๒.๑ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียน เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ น าไปสู่การจัดการศึกษา
เพ่ือการมีงานท า (Career Education) 

 ๑) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล             
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลัก  ของชาติและยึดมั่น                 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขเป็นพลเมือง
ดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดีมีความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะ ในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 

 ๒) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ                    
ความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

๒.๓ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศ 
ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๒.๔ การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)                   
เพ่ือ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

      -  ทุกตัวชี้วัด 
๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดeเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 

และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๒) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม 

สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education 
Sustainable Development: EESD)  ๓) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายโลก เพ่ือการพัฒนอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable 
Development) 

๔.๒ ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบท        
ของพ้ืนที่ เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพมีมาตรฐานเสมอกัน 

๒) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่ก าหนด 
ยุทธศาสตร์ สพป. 
ตัวช้ีวัด สพป. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ             
- ทุกตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ สพป. 
ตัวช้ีวัด สพป. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
๑) ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
๒) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก               

ของคนไทย ๑๒ ประการ 
๓) ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
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๗๕ 

ยุทธศาสตร์ สพป. 
 
ตัวช้ีวัด สพป. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการ
การศึกษา 

๓) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
๔) มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความต้องการ

จ าเป็นของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจงกล ม่วงทิม และ นางสุณีย์รัตน์  วีระสุนทร  
ระยะเวลาด าเนินงาน             ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน  ๒๕๖๒ 

......................................................................................................  
๑. หลักการและเหตุผล 

กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จประกอบด้วยองค์ประกอบ  ๓  ประการ คือ
กระบวนการบริหารการศึกษา  กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา  ส าหรับ
กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่ผู้นิเทศใช้ข้อมูลจากการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล  
ส าหรับวางแผนในการให้ค าแนะน า  ช่วยเหลือ  ร่วมคิด  ร่วมท า  และสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น  ตรงตามสภาพความความต้องการที่แท้จริงของการพัฒนา  โดยผ่านครูผู้สอนและผู้บริหาร
โรงเรียน  รวมทั้งการชี้แจง  หรือการแนะน าเกี่ยวกับการสอน  การนิเทศการศึกษาจึงเป็นภารกิจที่จ าเป็นต่อ
การจัดการศึกษาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝุายเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการบริหารและ
กระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพและทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
รวมทั้งความเจริญก้าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว  การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา จึงเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บรรลุผลมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจึงได้จัดท าโครงการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนากระบวนการนิเทศแนวใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๒.๒ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของศึกษานิเทศก์ด้านการนิเทศการศึกษา 
๒.๓ เพ่ือนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์ 
๒.๔  พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน 
๒.๕  เพ่ือจัดท าแผนนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
๓.๑ ศึกษานิเทศก์ในสังกัดและศึกษานิเทศก์เครือข่าย 
๓.๒ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในสังกัด 
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๗๖ 

๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ เชิงปริมาณ 

๔.๑.๑ พัฒนากระบวนการนิเทศแนวใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๒ ครั้ง 
๔.๑.๒ พัฒนาศึกษานิเทศก์ในสังกัดโดยการประชุมทุกเดือนรวม ๑๒ ครั้ง  
๔.๑.๓ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในสังกัด ทุกโรงเรียนได้รับการ

นิเทศ อย่างน้อยโรงเรียนละ ๔ ครั้ง/ภาคเรียน 
๔.๑.๔ ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน  ๒  ครั้ง 
๔.๑.๕ จัดท าแผนนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จ านวน ๕๐ เล่ม 

 
 ๔.๒ เชิงคุณภาพ 

๔.๒.๑ แผนนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐                    
มีคุณภาพเหมาะสมในระดับดี   

๔.๒.๒ ศึกษานิเทศก์ในสังกัดที่ได้รับการพัฒนามีความพร้อมและสามารถนิเทศการศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพ 

๔.๒.๓ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการนิเทศด าเนินงานตามนโยบายและ
จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราดได้อย่างมีคุณภาพ 

 
๕. วิธีการด าเนินงาน 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนากระบวนการนิเทศแนวใหม่ (๓๗,๒๐๐)    ธ.ค.๖๑ 

๑.๑  ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนนิเทศ
ก าหนดรูปแบบ วิธีการข้ันตอนและเครื่องมือ
นิเทศร่วมกัน  ๒ วัน  ๑ คืน  ดังนี้ 

    

-  ค่าท่ีพัก ๑ คืน ๑๖ คน คนละ ๖๐๐ บาท  ๙,๖๐๐  ๙,๖๐๐  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ บาท/คน/

มื้อ  ๔  มื้อ ๑๖ คน  
 

๓,๒๐๐ 
  

๓,๒๐๐ 
 

- อาหารกลางวันและอาหารเย็น ๓๐๐ บาท/ 
มื้อ /คน ๓ มื้อ ๑๖ คน  

 
๑๔,๔๐๐ 

  
๑๔,๔๐๐ 

 

- ค่าพาหนะ  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  
๑.๒ พัฒนากระบวนการนิเทศแนวใหม่ โดย

การประชุมสรุปผลการนิเทศ ๑ ครั้ง         
๓  วัน ๒ คืน ดังนี ้

 
 

(๕๔,๔๐๐) 

   ส.ค. ๖๒ 

- ค่าท่ีพัก ๒ คืน ๑๖ คน คนละ ๖๐๐ บาท  ๑๙,๒๐๐  ๑๙,๒๐๐  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ บาท /มื้อ/ 

คน  ๕  มื้อ ๑๖ คน  
 

๔,๐๐๐ 
  

๔,๐๐๐ 
 

- ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น ๓๐๐ 
บาท/ มื้อ/คน ๔ มื้อ ๑๖ คน   

 
๑๙,๒๐๐ 

  
๑๙,๒๐๐ 

 

- ค่าพาหนะ ๑๒,๐๐๐  ๑๒,๐๐๐  
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รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 

๑.๓ พัฒนาทีมศึกษานิเทศก์         
โดยจัดประชุม ศึกษานิเทศก์ ๑๔ คน 
ศึกษานิเทศก์เครือข่าย ๑๑ คน ผอ.เขต 
๑ คน รองฯผอ.เขต ๑ คน 
จนท. ธุรการ ๑ คน  รวม ๒๘ คน 

(๕,๐๐๐)    เม.ย.๖๒ 

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม๑๓๐ บาท/ วัน/คน ๑ วัน 
๒๘ คน   

 
๓,๖๔๐ 

  
๓,๖๔๐ 

 

- ค่าวัสดุ   ๑,๓๖๐   ๑,๓๖๐ 
๑.๔ ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน
ศึกษานิเทศก์เครือข่าย ศึกษานิเทศก์ 
๑๔ คน ศึกษานิเทศก์เครือข่าย ๑๑ คน
ผอ.เขต ๑ คน  รองฯผอ.เขต ๑ คน 
จนท. ธุรการ   ๑ คน รวม ๒๘ คน 

(๖,๔๘๐)   
 

 ก.ย.๖๒ 

- ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ๑๓๐ บาท /วัน/ คน ๑ วัน 
๒๘ คน  

 
 
๓,๖๔๐ 

  
 

๓,๖๔๐ 

 

- ค่าวัสดุ  ๒,๘๔๐   ๒,๘๔๐ 
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมPLC เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับระบบการ
นิเทศ จ านวน ๑๐ ครั้ง 

- - - -  ต.ค. ๖๑ 
 -  

ก.ย.๖๒ 
กิจกรรมที่ ๓ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การจัดการศึกษา 
๓.๑ ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงส าหรับ
ศึกษานิเทศก์และศึกษานิเทศก์เครือข่าย
ทุกคน ในการนิเทศ สถานศึกษาในสังกัด 
ประมาณการ  ๓  ครั้ง  ไตรมาส  ๓    

(๔๑,๐๐๐) 
 
 
 
 
๔๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๔๑,๐๐๐ 

 ต.ค. ๖๑ 
 -  

ก.ย.๖๒ 

๓.๒ ค่าใช้จ่ายส าหรับนิเทศโรงเรียนใน
อ าเภอเกาะกูด ๓ วัน ๒ คืน จ านวน ๑๐ คน  
ประกอบด้วย รองผอ.เขต ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  
หัวหน้ากลุ่มงาน  ๕  คน  กลุ่มงานนิเทศฯ  
๒  คน   เจ้าหน้าที่ธุรการ  

(๓๘,๒๐๐)    ต.ค. ๖๑ 
 -  

ก.ย.๖๒ 

- ค่าท่ีพัก ๘๐๐ บาท บาท /คืน/ คน ๑๐ 
คน  ๒ คืน  

 
๑๖,๐๐๐ 

  
๑๖,๐๐๐ 

 

-ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ ๒๔๐ /บาท/วัน/คน 
๑๐ คน ๓ วัน  

 
๗,๒๐๐ 

 
๗,๒๐๐ 

  

- ค่าพาหนะคนละ ๑,๕๐๐ บาท ๑๐ คน  ๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐  



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๗๘ 

 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 

กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาศักยภาพ
ศึกษานิเทศก์โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ศึกษาดูงาน พักค้าง ๒ คืน ๓ วัน  ดังนี้ 

(๕๗,๗๒๐)     
ก.ค. ๖๒ 

-  
ก.ย. ๖๒ -ค่าพาหนะเช่าเหมารถตู้ ๒ คัน               

คันละ ๑๒,๐๐๐  บาท   
  

๒๔,๐๐๐ 
  

๒๔,๐๐๐ 
 

-ค่าท่ีพัก  ๖๐๐  บาท/คน/คืน  ๑๖  คน  
๒  คืน   

 
๑๙,๒๐๐   

  
๑๙,๒๐๐   

 

-ค่าเบี้ยเลี้ยง  ๒๔๐  บาท/คน/วัน              
๑๖  คน  ๓  วัน   

 
๑๑,๕๒๐   

 
๑๑,๕๒๐   

  

ค่าของที่ระลึก  ๑,๕๐๐  บาท /  ๒ ชิ้น  ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐   
รวม ๒๔๐,๐๐0 ๒๑,๗๒๐ ๒๑๔,๐๘๐ ๔,๒๐๐  

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖. สถานที่ด าเนินการ 
 ๖.๑  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 ๖.๒  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
๗. งบประมาณ  

งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
 

๘. การประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๘.๑ คุณภาพของแผนนิเทศ ประเมินคุณภาพ แบบตรวจสอบคุณภาพ 
๘.๒ จ านวนครั้งในการนิเทศ 
       การศึกษา 

ส ารวจจากการขออนุญาตไปนิเทศ แบบบันทึกการส ารวจ 

๘.๓ คุณภาพการนิเทศการศึกษา ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ แบบประเมินความพึงพอใจใน
การนิเทศ 

 
๙. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง   การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ท าให้การด าเนินการไม่เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง จัดสรรงบประมาณให้ทันก าหนดการตามปฏิทิน 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑  มีแผนการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ น าไปใช้เป็นแนวทาง                   
ในการนิเทศ  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ๑๐.๒   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
             ๑๐. ๓  คุณภาพผู้เรียนบรรลุเปูาหมายตามจุดเน้น 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๗๙ 

โครงการ        การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2561 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
นโยบาย สพฐ. ที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ สพฐ.ที่  5.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
     บริหารจัดการศึกษา 
 ตัวช้ีวัด     1. ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  :              2.ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน 
         ให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน  
ผู้รับผิดชอบ     นางปิยมน สินธุสาร และคณะ   
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2561 – กันยายน ๒๕๖2  
........................................................................................................................................................ 
หลักการและเหตุผล 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่ อนนโยบาย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดในการด าเนินงาน  การให้บริการเพ่ือ
การพัฒนาการศึกษา  กอรบกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
ประสานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพ่ือรองรับนโยบายจากหน่วยเหนือ จึงต้องมีหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเพ่ือรองรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมถึงก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการ เป็น 2 ระยะ ได้แก่ รอบ 6 เดือน ประมาณ พฤษภาคม และรอบ  12 เดือน ประมาณ เดือน 
ธันวาคม ของทุกปี นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณจะต้องจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการที่ได้วางไว้ เพ่ือเป็นการสรุปภาพการด าเนินงานตามนโยบาย ประเมิน ทบทวนผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค   
 เพ่ือให้การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
256๒ ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย และการพัฒนาการศึกษา 

2.2 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามกรอบแนวทาง            
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดก าหนด 
 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๘๐ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 คณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ตราด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ 
3.2 คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผู้อ านวยการ
กลุ่ม ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดที่
เกี่ยวข้อง 
 
4. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
4.๒ จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ 
4.๓ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 256๒ 

เชิงคุณภาพ 
4.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

256๒ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา 
4.๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีรายงานผลการด าเนินงานของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
5.  วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน งบประมาณ  296,000บาท  
     ขอถัวจ่ายทุกรายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม 
บาท 

ระยะเวลา 
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช่สอย ค่าวัสดุ 

1.แต่งตั้งคณะท างาน -    ต.ค.61- 
ต.ค.62 2.ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ 

   จัดท าแนวทางการจัดการศึกษา จ านวน 2 ครั้ง 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง/ เครื่องดื่ม   
  16 คน  คนละ 130 บาท 2 ครั้ง  
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 16 ชุด  
  ชุดละ 50 บาท 2 ครั้ง 

(5,700) 
 
 

4,100 
 

1,600 

  
 
 

4,100 
 

1,600 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๘๑ 

รายการ/กิจกรรม 
บาท 

ระยะเวลา 
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช่สอย ค่าวัสดุ 

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ในวันที ่25-27 ตุลาคม 2561 ณ บรุคไซด์ 
วัลเลย์ รสีอร์ท อ าเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 
    -  ค่าเบี้ยเลี้ยงวนัเดินทาง 50 คนๆ ละ 80 บาท 

(205,300) 
 
 
 
 

4,000 

 
 
 
 
 

4,000 

 
 
 
 

 ต.ค.61- 
ต.ค.62 

- ค่าที่พัก จ านวน 50 คนๆ ละ 600 บาท 2 คืน 60,000  60,000   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 50 คน 
  คนละ 4 มื้อๆ ละ 60 บาท  

 
14,280 

  
14,280 

  

- ค่าอาหาร      
1) มื้อกลางวัน จ านวน 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 

250 บาท   
 

25,000 
  

25,000 
  

2) มื้อเย็น จ านวน 50 คน ๆ ละ 2 มื้อๆละ  
300 บาท   

    - ค่าตอบแทนวิทยากรประจ ากลุ่ม 5 กลุ่ม  
      กลุ่มละ 2 คน ๆ ละ 10 ชม. ๆ ละ 500 บาท 

 
30,000 

 
50,000 

 
 
 

50,000 

 
30,000 

  

    - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  16,520  16,520   
    - ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม  
      จ านวน 50 ชุด ๆ ละ 50 บาท 
    - ค่าวัสด ุ

 
2,500 
3,000 

  
2,500 
3,000 

  

4. จัดท าเอกสาร (85,000)    
- ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารรายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
จ านวน  400 เล่ม ๆ ละ 200 บาท  

 
 

80,000 

  
 

80,000 

 

- ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ านวน  50 
เล่ม  เล่มละ 100 บาท 

 
 

5,000 

  
 

5,000 

  

5. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ - - -  
รวมงบประมาณ 296,000 54,000 242,000  

 
6. สถานที่ด าเนินการ 
   1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
  2. บลุ๊คไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
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7. การติดตามประเมินผล 
ตัวช้ีวัด(KPI) วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
     - รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 
     - แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ตรวจสอบเอกสาร 

 
สังเกต 

ผลลัพธ์ 
     ส านักงาน/โรงเรียนสามารถด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 
ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน 

 
แบบประเมิน 

 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีงบประมาณ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ปรับแผนงาน/โครงการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีรายงานผลการด าเนินประจ าปีงบประมาณพ.ศ.
2561 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษา  
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โครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
นโยบาย สพฐ.ที่ 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ ที่ 5.2    สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
    บริหารจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  :         2.ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน 
       ให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2   การรบริหารงานด้านวิชาการงบประมาณ   
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ  นางกรรวรรณ  บุญฤทธิ์ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562 
............................................................................................................................. ...................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานด้านงบประมาณ หมายถึง กระบวนการวางแผนการใช้งบประมาณ การบริหารการเงิน 
บัญชี และพัสดุ การควบคุมการใช้งบประมาณ สรุปรายงานผลการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบ
ภายในอย่างเป็นระบบ มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศงานด้านงบประมาณรวมถึง         
การขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ โดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 จากการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาพบว่า บุคคลที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษา ยังขาดความรู้ ความเข้าใจกระบวนการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาทั้งในระดับ
สถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษารวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณท่ีถูกต้อง 
 กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจึงจัดท าโครงการประชุม         
เชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ขึ้น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา ทั้งยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพ พัฒนาตนเอง ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในสถานศึกษาอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในสถานศึกษา เข้าใจกระบวนการบริหาร
งบประมาณ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณสถานศึกษา 
 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวน 110 คน 
  2. ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด จ านวน 110 คน และคณะท างาน จ านวน 10 คน   
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 เชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ทั้งในระดับสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
5. กิจกรรมและปฏิทินการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะท างาน ต.ค.2561 กรวรรณ บุญฤทธิ์

และคณะ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู/
บุคลากรของสถานศึกษา 

3-4 พ.ย.61 

3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพอาคาร สถานที่ของโรงเรียน
ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนจัดตั้งงบประมาณ 

พ.ย.61-ก.ย.62 
พ.ย.61-ก.ย.62 

4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดท าแผนจัดตั้ง
งบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

5 บันทึกข้อมูลผ่านระบบและจัดส่งเอกสาร 
 
6. งบประมาณ  160,000 บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
    รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา/ครูบุคลากรทางการศึกษาและ
คณะท างาน รวม 230 คน 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 230 คน  
  คนละ 130 บาท 
- ค่าเช่าสถานที่  
- ค่าตอบแทนวิทยารกร 3 คน 
- ค่าท่ีพักวิทยารกร  
- ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร 3 คน 
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 230    
  เล่ม ๆ ละ 50 บาท  

 
 
 
 
 

59,800 
16,000 
21,600 
38,00 
7,500 

 
11,500 

 
 
 
 
 
 
 

21,600 
 

 
 
 
 
 

59,800 
16,000 

 
38,00 
7,500 

 
11,500 

 

กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจสภาพอาคารสถานที่ 
ของโรงเรียนประกอบการพิจารณาจัดท าแผนจัดตั้ง
งบประมาณ 
- ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ 

 
 
 

27,500 

 
 
 
 

 
 
 

27,500 
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รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดท า
แผนจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 3 ครั้ง  
 - ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 20 คน ๆ ละ 130 บาท 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารแผนการจัดตั้งงบประมาณ 
จ านวน 20 เล่ม เล่มละ 100 บาท  

 
 
 
 

7,800 
 

2,000 

  
 
 
 

7,800 
 

2,000 

 

กิจกรรมที่ 4 บันทึกข้อมูลผ่านระบบและจัดส่ง
เอกสาร 
- ค่าพาหนะ 

 
 

2,500 

  
 

2,500 

 

รวมงบประมาณ 160,000 21,600 138,400  
 
7. สถานที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ สพป.ตราด 
 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ปัจจัยความเสี่ยง 
 การจัดตั้งงบประมาณกรณีเร่งด่วนไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 วางแผนการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณกรณีเร่งด่วน 
 
9. การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
    แผนการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด 

เอกสาร คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
  บุคลากรของสถานศึกษา สามารถจัดท า
ประมาณราคา เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบได้
ถูกต้องตามแนวทางท่ีก าหนด 

เอกสาร แนวทางการด าเนินงานด้าน
งบประมาณต่าง ๆ  

 
10. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน           
ได้ตามความจ าเป็นของสถานศึกษา ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  
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โครงการ คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษา 
   ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด 
นโยบาย สพฐ. ที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ สพฐ.ที่  5.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
     บริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด       1. ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด                2.ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน 
         ให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
มาตรฐานส านักงาน   มาตรฐานที่ 2  การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ                              
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางพรปวีณ์  เรืองโรจน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ – พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นงานที่สนองพระราชปรารภของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชปรารภแด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น  มาลากุล) ในปี ๒๕๐๖ ว่า กระทรวงศึกษาธิการควรจะพิจารณาจัดรางวัลให้แก่ 
นักเรียนซึ่งเรียนดี ประพฤติดีและโรงเรียนที่จัดการศึกษาดี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เป็นล้นพ้นฯ จึงได้ด าเนินการสนองพระราชปรารภ โดยได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๐๖ เป็นต้นมา 
และได้จัดท าระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา  
โดยถือเป็นภารกิจส าคัญที่ปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ เพราะนอกจากจะเปิดโอกาสอันดีในการท ากิจกรรม 
ที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แล้ว รางวัล 
พระราชทานยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น และเนื่องจาก  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้จัดท า 
โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 
การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับจังหวัดขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกและกระตุ้นตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในด้านผลการเรียน  
กิจกรรมและผลงานดีเด่น 
 ๒.๒ เพ่ือกระตุ้นให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ  
ซึ่งจะน าผลต่อเนื่องไปสู่การเข้าเป็นโรงเรียนในฝัน 
 ๒.๓ เพ่ือน าผลที่ได้จากการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
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 ๓.๑ นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตราด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (เฉพาะจังหวดัตราด) และสังกัดอ่ืนๆ  
 ๓.๒ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (เฉพาะจังหวัดตราด) และสังกัดอ่ืนๆ  
 
๔. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๔.๑ นักเรียนในระดับประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตราด, สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ และสังกัดอ่ืนๆ ได้รับการคัดเลือก 
เป็นตัวแทนระดับจังหวัด จ านวน ๙ คน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับกลุ่มจังหวัด 
 ๔.๒ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (เฉพาะจังหวัดตราด) และสังกัดอ่ืนๆ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับ 
จังหวัด จ านวน ๙ แห่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับกลุ่มจังหวัด 
 เชิงคุณภาพ 
 ๔.๓ นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (เฉพาะจังหวัดตราด) และสังกัดอ่ืนๆ ได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและ 
ต่อเนื่อง 
 ๔.๔ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (เฉพาะจังหวัดตราด) และสังกัดอ่ืนๆ ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอย่างเป็นระบบ สม่ าเสมอ 
 
๕. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณและระยะเวลาปฏิบัติงาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 

กิจกรรมที่ ๑ 
๑.๑ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียน 
และสถานศึกษา 
๑.๒ สรุปรายชื่อนักเรียนและสถานศึกษา
ที่ร่วมเข้าคัดเลือก 
๑.๓ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
กิจกรรมที่ ๒ 
๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน/
ประชุมกรรมการ/ก าหนดระยะเวลาออก
ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา  
 - เบี้ยเลี้ยง คณะกรรมการประเมิน
คัดเลือกนักเรียน  
จ านวน ๗ คน ๔ วันๆ ละ ๑๒๐ บาท  
จ านวน ๑ คน ๔ วันๆ ละ ๑๓๕บาท 

 
 
 
 
 
 
 

(๑๐,๔๐๐) 
 
 
 
 

๓,๓๖๐ 
๕๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓,๓๖๐ 
๕๔๐ 

  ส.ค.๖๑ 
- 
ต.ค.๖๑ 
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๖. สถานที่ด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
๗. งบประมาณ   
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน  ๑๓,๘๕๐ บาท 
 
๘. การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนเข้าร่วมการคัดเลือก                
เพ่ือรับรางวัลพระราชทานทุกระดับ ๆ 
ละ อย่างน้อย ๑ คน รวม ๙ คน 
๒. สถานศึกษาเข้าร่วมการ 
ประเมินคัดเลือก เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ทุกระดับ/ทุกขนาด 
จ านวน ๙ แห่ง 

- การประเมินเชิงประจักษ์/
สัมภาษณ์/ตรวจสอบเอกสาร 
 
- การประเมินเชิงประจักษ์/
สัมภาษณ์/ตรวจสอบเอกสาร 

- แบบประเมิน/สัมภาษณ์ 
 
 
- แบบประเมิน/สัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 

- เบี้ยเลี้ยง คณะกรรมการประเมินคัดเลือก 
            สถานศึกษา  
จ านวน ๖ คน ๒ วัน ๆ ละ ๑๒๐ บาท 
จ านวน ๒ คน ๒ วันๆ ละ ๑๓๕ บาท 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
- ค่าเรือเฟอร์รี่ ไป-กลับ 
กิจกรรมที่ ๓ 

- ประชุมกรรมการเพ่ือสรุปผลการประเมิน
ระดับจังหวัด 15 คน 1 วัน 
    - ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      15 คน คนละ 130 บาท 1 วัน                
    - ค่าวัสดุจัดท าเอกสารประกอบการ
ประชุม 
    - ค่าห้องประชุมทับทิมสยาม 
กิจกรรมที่ ๔ 
รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
 

๑,๔๔๐ 
๕๔๐ 

๓,๐๐๐ 
๑,๕๒๐ 

(๓,๔๕๐) 
 
 
 

๑,๙๕๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
- 

 
 

๑,๔๔๐ 
๕๔๐ 

 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
๑,๕๒๐ 

 
 
 
 

๑,๙๕๐ 
 
 

๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 

 

รวม ๑๓,๘๕๐ ๕,๘๘๐ ๗,๙๗๐   
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๙. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 - ปัจจัยความเสี่ยง 
   นักเรียนและสถานศึกษามีการเสนอชื่อเข้ารับการประเมิน เพ่ือรับรางวัลพระราชทานฯ ไม่เป็นไป 
ตามเปูาหมาย และไม่ได้รับการประเมินให้ได้รับรางวัลพระราชทาน 
 - แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้สร้างจิตส านึกให้นักเรียนมีการกระตุ้นตนเองอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่องในด้านผลการเรียน กิจกรมและผลงานดีเด่น และกระตุ้นให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ ซึ่งจะน าผลไปสู่การประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ต่อไป 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ มีนักเรียนและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (เฉพาะจังหวัดตราด) และสังกัดอ่ืนๆ ได้รับรางวัล
พระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ๑๐.๒ กระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในด้านผลการเรียน กิจกรรมและ
ผลงานดีเด่น 
 ๑๐.๓ กระตุ้นให้สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ   
ซึ่งจะน าผลต่อเนื่องไปสู่การเข้าเป็นโรงเรียนในฝัน 
 ๑๐.๔ การด าเนินงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานของส านักงาน                 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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๙๐ 

โครงการ ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกรรมการประเมิน และเพ่ิมศักยภาพ            
ด้านการประเมิน แก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

นโยบาย สพฐ. ที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ สพฐ.ที่  5.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
     บริหารจัดการศึกษา 
 ตัวช้ีวัด     1. ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  :              2.ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน 
         ให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
มาตรฐานส านักงาน    มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ                              
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่  
ผู้รับผิดชอบ นางพรปวีณ์  เรืองโรจน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา                    
โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้น้อยลง ประเด็นการประเมินให้มีความกระชับและสะท้อนถึง
คุณภาพอย่างแท้จริง ก าหนดเกณฑ์และรายการประเมินในลักษณะองค์รวม (holistie) เน้นการประเมินตาม             
สภาพจริงที่ไม่ยุ่งยาก เพ่ือลดภาระการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มี
เปูาหมายเพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนฐานบริบทของสถานศึกษา และกระทรวงศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการะกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพ่ือให้
สถานศึกษาใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับ
มาตรฐานและวิธีการประเมินมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เหตุนี้ ส านักทดสอบทางการศึกษา จึงได้ปรับเกณฑ์และแนวทาง                
การประเมินเพ่ือคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                
ให้สอดคล้องกับนโยบายและปฏิรูประบบการประเมินดังกล่าว 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์และแนวทางการประเมินที่ปรับใหม่และ                       
เพ่ิมศักยภาพด้านการประเมิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์และแนวทางการประเมินที่ปรับใหม่ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ   
คณะกรรมการประเมิน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา            
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการคัดเลือกนักเรียน 
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน ๑๙ คน 
 
๔. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
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 ๔.๑ ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์และแนวทางการประเมินที่ปรับใหม่ และได้ 
พัฒนาเพิ่มศักยภาพให้เป็นผู้ประเมินที่ได้มาตรฐานและด าเนินการตามโครงการคัดเลือกนักเรียน และ 
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เชิงคุณภาพ 
 ๔.๒ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจตามเกณฑ์การประเมิน รูปแบบ เทคนิค วิธีการประเมิน 
แนวใหม่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีศักยภาพเป็นผู้ประเมินที่มีมาตรฐาน สามารถน าความรู้ 
ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการประเมินได้ ผู้ประเมินมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝุาย 
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งด าเนินการตามโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 
๕. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณและระยะเวลาปฏิบัติงาน (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
๖. สถานที่ด าเนินงาน   
   ห้องประชุมบ้านปู รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ระยะเวลา 
กิจกรรมที่ ๑  
จัดท าเอกสารคู่มือการขยายผลประชุม
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกณฑ์การ
ประเมินและการเพ่ิมศักยภาพด้านการ
ประเมินแก่คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จ านวน ๑๙ เล่ม ๆ ละ ๑๐๐ บาท  
กิจกรรมที่ ๒ 
ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การ
ประเมินและเพ่ิมศักยภาพด้านการประเมินแก่
คณะกรรมการประเมินและผู้เกี่ยวข้อง 
- ค่าวิทยากร (๑x๖x๖๐๐) 
- ค่าประธานพิธีเปิด/บรรยายพิเศษ 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๑๓ คน ๆ ละ 
๓๐๐ บาท  (๑๓x๓๐๐) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ ๆ ละ  
๑๐๐ บาท   
- ค่าห้องประชุม 
กิจกรรมที่ ๓ 
- คณะกรรมการวางแผนก าหนดวัน เวลา ออก
ประเมินคัดเลือกนักเรียน/สถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับจังหวัด 
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๒,๖๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
ต.ค. ๖๑ 
 
 
 
 
 
  
 

รวม ๑๕,๐๐๐ ๔,๖๐๐ ๑๐,๔๐๐  
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๗. งบประมาณ   
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวน 15,0๐๐ บาท 
 
๘. การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ
ในเกณฑ์การประเมินรูปแบบและวิธีการประเมินใหม่ 
 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมประชุมมีศักยภาพด้านการ
ประเมินเพ่ิมข้ึน 

- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
 
- ภาคปฏิบัติ 

- สัมภาษณ์ 
- เอกสาร คู่มือ เกณฑ์
การประเมิน 
- แบบทดสอบ 

 
๙. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 - ปัจจัยความเสี่ยง 
  เกิดความความเข้าใจผิดในเกณฑ์การประเมิน ใช้รูปแบบและวิธีการเดิม 
 - แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ประชุมให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนเครื่องมือการประเมิน รูปแบบและวิธีการประเมินใหม่  
ที่เน้นการประเมินในลักษณะภาพรวม 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการพัฒนาเติมเต็มองค์ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์
ทางด้านการประเมิน สามารถน าความรู้ ความเข้าใจไปใช้ในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่าง                    
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 ๑๐.๒ ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถน าความรู้ ทักษะ กระบวนการต่างๆ ไปขยายผลให้กับบุคลากร                
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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โครงการ โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
นโยบาย สพฐ. ที่ 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ สพฐ.ที่  5.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
                            บริหารจัดการศึกษา 
 ตัวช้ีวัด      1. ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  :              2.ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน 
        ให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
มาตรฐานส านักงาน      มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ                              
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางพรปวีณ์  เรืองโรจน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนกันยายน ๒๕๖๒ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี ตามค าเชิญชวนขององค์การสหพันธ์                  
เพ่ือสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน และมุ่งส่งเสริมให้ประชาชน                 
เห็นความส าคัญและความต้องการของเด็กและเยาวชน รู้จักวิธีเลี้ยงเด็กให้มีสุขภาพดีทั้งร่ายกายและจิตใจ  
ให้รู้ส านึกถึงความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน จึงมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๐ มอบหมายให้ 
กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้ก าหนดจัดโครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทย ได้ตระหนักในความส าคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและ 
พระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและน้อมร าลึกถึง                 
ผู้ท าคุณประโยชน์ของกระทรวงศึกษาธิการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 ๒.๒ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทย มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทย  
พร้อมทั้งส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยให้มั่นคงสืบไป 
 ๒.๓ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณธรรม  
จริยธรรม มีระเบียบวินัยและรักสามัคคีสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดข้ึนในครอบครัวและสังคมไทยได้อย่างมั่นคง 
 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย ได้มีสุขภาพที่ดีท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และมี 
จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีการพัฒนาตนเองและสังคม                
ให้ก้าวหน้าสืบไป 
 ๒.๕ เพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบอนาคตของชาติตระหนักในความส าคัญของเด็กและเยาวชน                  
โดยให้ความรัก การคุ้มครอง การเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน และช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นพิเศษ 
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๙๔ 

 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนในจังหวัดตราด 
 
๔. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 จัดกิจกรรม แจกของขวัญ/รางวัล ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดตราด ที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  
๒,๐๐๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถ สร้างความสามัคคี เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
เพ่ิมปัญญาให้เข้มแข็ง มีความรู้ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รักษาความเป็นไทยและมีความส านึกเกิดความรักชาติ 
มากยิ่งขึ้น 
 
๕. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณและระยะเวลาปฏิบัติงาน 

 
๖. สถานที่ด าเนินงาน  
   6.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด  
   6.2 ส านักงานเทศบาลเมืองตราด ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด อ าเภอเมือง  
              จังหวัดตราด 
 
๗. งบประมาณ   
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน 16,๐๐๐ บาท  
     
 
 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 
๑. ขออนุมัติโครงการจัดงานฉลอง 
    วันเด็กแห่งชาติ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน 
๓. ประชุมคณะกรรมการจัดงาน 
๔. ประสานการจัดกิจกรรมกับ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๕. จัดซื้อวัสดุ (ของขวัญ,ของรางวัล  
     และอ่ืนๆ) 
๖. ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ  
    ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ 
๗. ด าเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
    ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 

16,๐๐๐ 

   
 
 
 
 
 
 
16,๐๐๐ 

ต.ค.๖๑ 
- 
ม.ค.๖๒ 

รวม 16,๐๐๐ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 16,๐๐๐  
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๘. การประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กและเยาวชน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้รับความรู้  
มีการแสดงออกถึงความสามารถ 
ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย รักสามัคคีและ
มีจิตส านึกท่ีดี ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปใน
อนาคต 

การสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๑.สัมภาษณ์ 
๒. แบบสอบถาม 

 
๙. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 - ปัจจัยความเสี่ยง 
   เด็กและเยาวชนไทย ขาดความตระหนักในการให้ความส าคัญกับสถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง ไม่ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ขาดคุณธรรมจริยธรรม  
และไม่มีระเบียบวินัย สุขภาพร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ไม่ดีเท่าที่ควร 
 - แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนไทย เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนไทย รักในสถาบัน ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ ให้มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ฝึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ระเบียบวินัย โดยการให้เข้าแถวให้เป็นระเบียบเมื่อรับแจกของขวัญ/รางวัล เชิญชวนให้เด็กรู้จักออกก าลัยกาย
เพ่ือส่งเสริมให้มีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ สติปัญญา และอารมณ์  
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชน ให้ความสนใจเลี้ยงดู 
อบรม สั่งสอน ช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง 
 ๑๐.๒ โรงเรียนให้ความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เพ่ือสร้างสรรค์
ทรัพยากรของชาติในอนาคตต่อไป 
 ๑๐.๓ เด็กและเยาวชนได้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของตนเอง ส่งผลให้เป็นแรงจูงใจในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อครอบครัว สถาบันการศึกษาและสังคม เพ่ือพัฒนาชาติต่อไป 
 ๑๐.๔ เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกทางความรู้ ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์               
ในกิจกรรมที่เข้าร่วมและน าไปพัฒนาชาติต่อไป 
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โครงการ  การประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนและบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ประถมศึกษาตราด 
นโยบาย สพฐ. ที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ สพฐ.ที่  5.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
                            บริหารจัดการศึกษา 
 ตัวช้ีวัด      1. ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  :              2.ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน 
        ให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
มาตรฐานส านักงาน      มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ                             
โครงการ  ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุษณีย์  สวนศรี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มอ านวยการ  กลุ่มงานประสานงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑  ตุลาคม ๒๕๖๑  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ........................................ 
๑.หลักการและเหตุผล 
 จากการปฏิรูปการศึกษาได้เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของทุกฝุาย ที่มุ่งหวังว่าจะยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐาน จัดได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราดเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการประชุมผู้รับผิดชอบ
ในหน่วยงานทางการศึกษา เพ่ือการปฏิบัติในหน่วยงาน  อีกท้ังเป็นการหารือ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 
๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหา ภายหลังการปฏิรูปการศึกษาเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เพ่ือให้การบริการในทุกด้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ ครบถ้วน  
 
๓.เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 ๓.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียนและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม จ านวน ๑๔๐ ราย 
 ด้านคุณภาพ 
 ๓.๒ หน่วยงานในสังกัดได้รับทราบนโยบายและข้อเสนอแนะ และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 
การจัดการศึกษาภายหลังการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
 
๔.วิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๔.๒ จัดเตรียมสถานที่ด าเนินการประชุม 
 ๔.๓ แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ 
 ๔.๔ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการด าเนินการ 
 ๔.๕ จัดประชุม 
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๙๗ 

๕.วิธีด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 

ประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนและ
บุคลากรในสังกัด เดือนละ ๑ ครั้ง  
- ค่าวัสดุจัดท าเอกสารการประชุม   
- ค่าอาหาร /อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  
 

26,000 
 7๐,000 

  
 
 

7๐,000 

 
 

26,000 
 

๑ ต.ค.๖๑ –  
๓๐ ก.ย. ๖๒ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 96,000     
 
๖.สถานที่ด าเนินการ 
 ๖.๑ ห้องประชุมคามทะเล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 ๖.๒ ศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนโรงเรียนวัดเนินทราย 
 ๖.๓ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
7. งบประมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
8.การประเมินผล 
               ตัวบ่งชี้       วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑.จ านวนข้าราชการและบุคลากร 
ทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

แบบรายงานการเข้าประชุม -แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

๒.สรุปผล รายงานผลการด าเนิน 
งานในรอบปีงบประมาณ 

แบบรายงาน -แบบประเมินผล 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียนได้รับทราบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 9.๒ ผู้อ านวยการโรงเรียนมีแนวทางการบริหารงานที่ถูกต้อง สอดคล้องกัน 
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๙๘ 

โครงการ   ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวันส าคัญของชาติ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ประถมศึกษาตราด 
นโยบาย สพฐ. ที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ สพฐ.ที่  5.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
                            บริหารจัดการศึกษา 
 ตัวช้ีวัด      1. ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  :              2.ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน 
        ให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
มาตรฐานส านักงาน   มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ                              
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุษณีย์  สวนศรี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มอ านวยการ  
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  -  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.หลักการและเหตุผล 
  ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดวันหยุดราชการในวันส าคัญต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑  มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 
  ๑๗ มกราคม วันพ่อขุมรามค าแหงมหาราช 
  ๑๘ มกราคม วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
  ๓  มีนาคม วันมาฆบูชา 
  ๒๓  มีนาคม      วันตราดร าลึก 
  ๓๑ มีนาคม วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 
                                          และวันข้าราชการพลเรือน 
  ๖  เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช     
                                          และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
  ๑๓ – ๑๕ เมษายน วันสงกรานต์ 
  ๒๕ เมษายน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
  ๑๐  พฤษภาคม วันพืชมงคล 
  ๓๑  พฤษภาคม  วันวิสาขบูชา 
  ๓  กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา 
  ๑๑ กรกฎาคม วันนารายณ์มหาราช 
  ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) 
  ๓๐  กรกฎาคม วันเข้าพรรษา 
  ๑๒  สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
  ๑ ตุลาคม วันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
    รัชกาลที่ ๙       

๒๓  ตุลาคม วันปิยมหาราช       
  ๓  ธันวาคม วันถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
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๙๙ 

  ๕  ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
    มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
  ๑๐  ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ 
  ๒๘  ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
  ๓๑  ธันวาคม วันสิ้นปี       
 ในวันส าคัญดังกล่าว หน่วยงานราชการได้จัดกิจกรรมจัดให้มีการประกอบพิธีถวายราชสักการะ  
เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกถึงวันส าคัญของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอัน
ดีงามของไทย  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราดได้ตระหนักถึงวันส าคัญต่าง ๆ จึงได้ร่วมกิจกรรมอันเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการในสังกัดทุกคน ได้มีส่วนร่วมในพิธีการต่าง ๆที่จัดขึ้น เช่น การท าบุญตักบาตร 
พิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  และจุดเทียนชัยถวายพระพร จัด
นิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ การประดับตกแต่งประทีปโคมไฟอาคารสถานที่ 
และเพ่ือให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น      
 
๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดพิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดตราด 
 ๒.๒ เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีอันดีงามของชาติไทย 
 ๒.๓ เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และร าลึกถึงวันส าคัญของชาติ 
ศาสนา 
 
๓.กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทุกคน 
 
๔.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 -ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมในพิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ในวันส าคัญต่าง ๆ ที่จังหวัดจัดขึ้นทุกครั้ง 
ในรอบปี โดยมีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาหมุนเวียนไปร่วมกิจกรรม ประมาณ ๖๐ คน ต่อป ี
 เชิงคุณภาพ 
 -ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกิจกรรมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของ
ชาติไทย และร าลึกถึงวันส าคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
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๑๐๐ 

๕.วิธีด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน 
รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 

๑.ขออนุมัติโครงการ 
๒.จัดท าปฏิทินด าเนินงาน 
๓.ด าเนินการตามปฏิทิน 
   ตามวันส าคัญต่าง ๆ 
4.สรุปผล รายงานผลการด าเนินงาน 

- 
- 
 

24,000 

   
 
 

24,000 

ต.ค.61 - 
ก.ย.62 

รวมงบประมาณ 24,000     
 
๖.สถานที่ด าเนินการ 
 ๖.๑ อาคารสถานที่และบริเวณพ้ืนที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราดในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๖.๑.๑ วันขึ้นปีใหม่ 
  ๖.๑.๒ วันสงกรานต์ 
  ๖.๑.๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ (ประดับธงชาติ  
ธง สก. จัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ประดับไฟฟูา) 
  ๖.๑.๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ประดับธงชาติ  ธงเฉลิม 
พระเกียรติ จัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ประดับไฟฟูา) 
 ๖.๒ ร่วมกิจกรรมและพิธีการตามท่ีจังหวัดจัดขึ้น เช่น สนามหน้าศาลากลางจังหวัด ศาลาประชาคม
จังหวัด สนามกีฬาจังหวัด วัดต่าง ๆ ภายในจังหวัดตราด เป็นต้น  
 
๗.การติดตามประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
๑.จ านวนข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ไปร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
๒.สรุปผล รายงานผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีงบประมาณ 

แบบรายงานการเข้าร่วม 
กิจกรรม 
ตรวจสอบ-แบบรายงาน 

-แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 
-แบบประเมินผล 
 

 
๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ สนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและพิธีการของจังหวัด 
ส่งผลในการสร้างจิตส านึก ในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ ให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของวันส าคัญต่าง ๆ 
 ๘.๒ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม 
ศีลธรรม และด ารงวิถีชีวิตที่เป็นสุข 
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๑๐๑ 

โครงการ     ประชุม รองผอ.สพป.ตราด/ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและ  
    ประชุมทางไกล “พุธเช้า ข่าว สพฐ” สพป.ตราด 

นโยบาย สพฐ. ที่ 5    เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ สพฐ.ที่  5.2   สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
                             บริหารจัดการศึกษา 
 ตัวช้ีวัด       1. ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ 5   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด  :               2.ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน 
       ให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
มาตรฐานส านักงาน   มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ                              
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายบรรจง  ศรีตะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายจัดประชุมผู้บริหารส านัก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่ง ผ่านระบบทางไกล 
(Video Conference ) รายการพุธเช้า “ข่าวสพฐ” เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย รวมทั้งชี้แจง
ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล ซึ่งท าการออกอากาศครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. โดยดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และด าเนินการประชุมรองผอ.สพป.ตราด/ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือ
รับทราบและด าเนินการในส่วนที่ข้องข้อง จากรายการ “พุธเช้า สพฐ” ไปยังหน่วยงานหรือกลุ่มงาน และ
โรงเรียนต่อไป วางแผนติดตามผล การมอบหมายความรับผิดชอบ ซึ่งมีการประชุมอย่างมีประสิทธิผล ท าให้
องค์กรมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.2 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล นโยบายของสพฐ. ให้โรงเรียนในสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราดได้รับทราบ 

2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และแก้ไขปัญหาแนวทางการปฏิบัติ
ร่วมกันในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

๒.๔ เพ่ือให้ได้แนวทางการประกอบการตัดสินใจหรือก าหนดนโยบายบางประการ 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รองผู้อ านวยการส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผู้อ านวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน  หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
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4. เป้าหมาย 
4.1 เชิงปริมาณ 

4.1.1 สามารถจัดการประชุมรองผอ.สพป.ตราด/ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบ
ภายในและประชุมทางไกล (Video Conference ) “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ได้ครบทุกสัปดาห์ 

4.1.๒ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของสพฐ. ให้กับโรงเรียนในสังกัดและ
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยตรง 

4.2 เชิงคุณภาพ 
4.2.1 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบายจากสพฐ. 
4.2.2 ได้ประชุม แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และทราบถึงปัญหาอุปสรรค์การ

ด าเนินงานต่างๆในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
๔.๒.๓ ได้เผยแพร่กิจกรรมการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ไปยังโรงเรียนในสังกัดสพป.ตราดได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 
 

5.  วิธีการด าเนินงาน/ งบประมาณ/ และระยะเวลาปฏิบัติงาน  
รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 

ประชุมผ่านระบบทางไกล (Video 
Conference) รับชมรายการ “พุธเช้า 
ข่าวสพฐ” และประชุม ผอ.สพป.ตราด/             
ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบ
ภายในและผู้เกี่ยวข้องประชุมทุกวันพุธ 
ของสัปดาห์ 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ส าหรับ 
ผู้เข้าประชุม 15 คน คนละ 25 บาท  

 
 
 
 
 
 
 

8,000 

  
 
 
 
 
 
 

8,000 

 ต.ค.61- 
ก.ย.62 

รวมงบประมาณ 8,000  8,000   
 
๖.สถานที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
๗.การประเมินผล 
               ตัวบ่งชี้       วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
๑.จ านวนข้าราชการและบุคลากร 
ทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

แบบรายงานการเข้าประชุม -แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

๒.สรุปผล รายงานผลการด าเนิน 
งานในรอบปีงบประมาณ 

แบบรายงาน -แบบประเมินผล 

 
๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผู้อ านวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน  หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ได้รับทราบนโยบายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
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โครงการ                   พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
นโยบาย สพฐ. ที่ 5      เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ สพฐ.ที ่3.2     สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
                              บริหารจัดการศึกษา    
ตัวช้ีวัด สพฐ.           ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ 5   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพป. ข้อที่ 3     ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
มาตรฐานส านักงาน   มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ                              
ลักษณะโครงการ          ใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
ผู้รับผิดชอบ            นางจงกล ม่วงทิม   
ระยะเวลาด าเนินงาน     ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ............................... 
๑.  หลักการและเหตุผล 
               พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๐ บัญญัติ  
ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยมีอ านาจหน้าที่ “ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก “โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นหรือ  
สนับสนุนให้สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สามารถเพ่ิมคุณค่าของการด าเนินงาน เกิดความคุ้มค้า และช่วยเสริมสร้างขีดสรรถนะของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในระยะยาว ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผล                   
โดยปีงบประมาณที่ผ่านมาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ด าเนินโครงการพัฒนาระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยติดตามการด าเนินงานทั้ง ๔ ด้าน                  
ในสถานศึกษา งานนโยบายและมาตรการของเขตพ้ืนที่ ซึ่งผลจากการด าเนินการสามารถติดตามส่งผลให้
โรงเรียนมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 ดังนั้น  เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย หน่วยงานต้นสังกัดเป็นระบบต่อเนื่อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพ่ือมุ่งหวังให้โรงเรียนมีคุณภาพตามความมุ่งหวังของหลักสูตรและ
นโยบายที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดต่อไป    
      
๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพ่ือพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 ๒.๒  เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา           
(ก.ต.ป.น.) 
 ๒.๓  เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
 ๒.๔  เพ่ือศึกษาผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
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๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 ๓.๒  คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 ๓.๓  โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน 
 
๔.  เป้าหมาย 
          ๔.๑ เชิงปริมาณ 
 ๔.๑.๑ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 2 ครั้ง 
 ๔.๑.๒  การประชุมสัญจรเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดย
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น  ๕ ครั้ง 
 ๔.๑.๓  ด าเนินการประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนใน
สังกัดโดยคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. โรงเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๔.๑.๕  ด าเนินการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ๑ ครั้ง 
          ๔.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๔.๒.๑  คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เข้าใจบทบาทหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๒.๒  โรงเรียนที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษามีผลการประเมิน
ในระดับดี  
 
๕.  วิธีด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน      

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ๑ ครั้ง ประกอบด้วย 
 - คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.     ๙ คน  
 - รอง สพป.                      ๓ คน 
 - ผอ.กลุ่ม                       ๑๐  คน 
 - ศึกษานิเทศก์                 ๑๓ คน 
 - ประธานศูนย์                 ๑๑ คน 
             รวม                  ๔๖ คน 
๑. ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหาร
กลางวันคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และ
ผู้เข้าร่วมประชุม ๔๖ คน x ๑๓๐ บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๙๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๙๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
พฤศจิกายน

๒๕๖๑ 
 

๒. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ประธาน 
๑,๒๕๐ บาท กรรมการ ๘ คน ๆละ 
๑,๐๐๐บาท ๑ ครั้ง  

 
 

๙,๒๕๐ 

 
 

๙,๒๕๐ 

  

๓. ค่าวัสดุ ส าหรับการประชุม ๕๐๐   ๕๐๐ 
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๑๐๕ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 
กิจกรรมที่ ๒ การประชุมสัญจรเพื่อติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
โดยคณะกรรมการ    ก.ต.ป.น. ๕ ครั้ง 
  ๑. ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหาร
กลางวันผู้เข้าร่วมประชุม ๒๒ คน               
x ๑๓๐ บาท x ๕ ครั้ง  

 
 
 
 
 

๑๔,๓๐๐ 

  
 
 
 
 

๑๔,๓๐๐ 

  
 

ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

 
ถึง 
 

กันยายน 
๒๕๖๒ 

 

  ๒. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ประธาน 
๑,๒๕๐ บาท กรรมการ  ๘ คน ๆละ 
๑,๐๐๐บาท ๕ ครั้ง ครั้งละ ๙,๒๕๐ บาท x 
๕ ครั้ง  

 
 
 

๔๖,๒๕๐ 

 
 
 

๔๖,๒๕๐ 

  
 
 

  ๓. ค่าชดเชยน้ ามัน ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับ ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  
  ๔. ค่าถ่ายเอกสารการประชุม ๓,๐๐๐   ๓,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ ๓ การประเมินความพร้อมก่อน
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
จ านวน ๑ ครั้ง ๑ วัน 
  ๑. ประชุมจัดท าเครื่องมือติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ๒๒ คนๆละ 
๑๓๐ บาท  

 
 
 
 
 

๒,๘๖๐ 

  
 
 
 
 

๒,๘๖๐ 

  
 
 

เมษายน 
๒๕๖๑ 

 
ถึง 
 

พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

  ๒. ค่าวัสดุใช้สอยการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนใน
สังกัด 

 
 

๓,๐๐๐ 

   
 

๓,๐๐๐ 
  ๓.ประชุมชี้แจงการติดตามคณะ 
อนุกรรมการและศึกษานิเทศก์ รวม         
๔๔ คน ๑ วันๆ ละ ๑๓๐ บาท 

 
 

๕,๗๒๐ 

  
 

๕,๗๒๐ 

 

  ๔. ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะ 
อนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ติดตาม  

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

 

กิจกรรมที่ ๔ ถอดบทเรียน/ทบทวนการ
ปฏิบัติงานของ ก.ต.ป.น. 
  ๑. ค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม 
ค่าอาหารว่าง สถานที่ (เอกชน)
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผู้เข้าร่วม ๒๒ 
คน ๑ ครั้ง   

 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

  
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

  
 
 

กันยายน
๒๕๖๒ 

  ๒. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ๑ ครั้ง 
ครั้งละ ๙,๒๕๐ (งบประจ า)  

 
๙,๒๕๐ 

 
๙,๒๕๐ 

  

  ๓. ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร การประชุม ๑,๐๐๐   ๑,๐๐๐ 
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๑๐๖ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 
กิจกรรมที่ ๕ สรุปผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศ
การศึกษา โรงเรียนในสังกัด 
 - ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร จัดท ารายงาน
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา  

 
 
 
 
 

890 

   
 
 
 
 

890 

ต.ค.๖๒ 

รวม ๑๕๒,๐๐๐ 94,750 48,860 8,390  
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖.  สถานที่ด าเนินการ 
            ๑. ส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
 ๒. โรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา จ านวน ๑๑ ศูนย์ 
 
๗.  งบประมาณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ๑๕๒,๐๐๐   บาท 
 
๘.  การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ ก.
ต.ป.น. 

ตรวจสอบ แบบสรุปรายงานการประชุม 

จ านวนครั้งของการประชุมสัญจรของกรรมการ  ตรวจสอบ แบบสรุปรายงานการประชุม 
จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการติดตามและผลของการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

ตรวจสอบ/
ประเมิน 

เครื่องมอติตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 
๙. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ๙.๑ ปัจจัยความเสี่ยง  การควบคุม การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
 ๙.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง  มีความรู้ความเข้าใจอย่างครอบคลุม ในการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๑๐.๑ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพตามนโยบายการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
 ๑๐.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดมีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาที่พร้อมรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
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๑๐๗ 

โครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้บ าเหน็จบ านาญ 
นโยบาย สพฐ. ที่ 3    พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพฐ.ที่ 3.2   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ 
                               ตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด      1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
                                   ครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ สพป. ที่ 4   ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด         1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                          และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรฐานส านักงาน   มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ                              
ลักษณะโครงการ    ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ    นางวิไลวรรณ  ไวทยะชัยวัฒน์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
       จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาพบว่าข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า
ในสังกัดไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับในวันที่เกษียณอายุหรือหลังเกษียณอายุไปแล้ว 
บุคคลที่เข้ามารับราชการในที่สุดก็ต้องพ้นจากหน้าที่ราชการ ซึ่งอาจจะด้วยเหตุลาออก ครบเกษียณอายุ ถูกสั่ง
ให้ออกโดยไม่มีความผิด เช่น เจ็บปุวย ขาดคุณสมบัติ หรือตายแล้วแต่กรณี ถ้าได้รับราชการโดยกระท า
ความชอบมาตลอด ทางราชการก็จะตอบแทนความชอบของบุคคลนั้นเป็นเงินจ านวนหนึ่ง ซึ่งอาจจ่ายเป็นราย
เดือนหรือจ่ายเงินก้อนครั้งเดียว หรือ ถ้าถึงแก่กรรมขณะรับราชการอยู่หรือเป็นผู้รับบ านาญถึงแก่กรรมทาง
ราชการก็จะจ่ายเงินให้แก่ทายาทของข้าราชการผู้นั้น เพ่ือสงเคราะห์และบรรเทาความเดือนร้อน เงินดังกล่าวนี้
เรียกว่า “บ าเหน็จบ านาญ” เป็นสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งที่ทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการเมื่อออกจาก
ราชการ ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นคงและเป็นหลักประกันในชีวิตของการรับราชการ ปัจจุบันทางราชการได้ออก
ระเบียบ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการได้รับโดยได้ท าการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
ระเบียบข้อกฎหมายดังกล่าวให้ทันยุคสมัย เงินบางประเภทสามารถน ามาใช้ก่อนล่วงหน้าได้ บางประเภท
สามารถน ามาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันการท าธุรกรรมกับทางสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้      
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  จึงได้ด าเนินการจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการชี้แจงแจ้งแนวปฏิบัติ ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงแนวปฏิบัติกับระเบียบดังกล่าว ซึ่งได้แก่    
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ที่จะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 
๒. วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการรับเงินบ าเหน็จบ านาญ เงินบ าเหน็จด ารงชีพ  เงินบ าเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ ๓ เท่า  และเงิน
สวัสดิการต่าง ๆ หลังการเกษียณอายุราชการ 
  ๒. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเภทของเงิน จ านวนเงินที่จะ
ได้รับในวันที่เกษียณอายุราชการ และหลังการเกษียณอายุ  
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๑๐๘ 

  ๓. เพ่ือด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่ง
ข้อมูลให้ส านักงานคลัง เขต ๒ และกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ /กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับ
ลูกจ้างประจ า 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และ ลูกจ้างประจ า  จ านวน  ๘๔  คน  
 
๔. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

๔.๑  เชิงปริมาณ 
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ที่จะเกษียณอายุราชการปี ๒๕๖๒  จ านวน  ๘๔  ราย 

๔.๒  เชิงคุณภาพ 
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ได้รับทราบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ 
 
๕. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการ)  

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 
กิจกรรมที่ ๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
กิจกรรมที่ ๒ ก าหนดเนื้อหาเพ่ือใช้ในการ
ประชุม 

- 
- 

   ต.ค. ๖๑ – 
มิ.ย.๖๒ 

กิจกรรมที่ ๓ จัดประชุมโดยการบรรยาย  
ให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี                
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    -  ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมและคณะท างาน  
๑๐๐ คน คนละ ๑๓๐ บาท จ านวน ๑ วัน 
    -  ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 

๑๓,๐๐๐ 
       600 

  
 
 
 
 

13,000 

 
 
 
 
 
 

600 

ก.ค. ๖๒ 

รวมงบประมาณ 13,600  13,000 600  
 
๖. สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมคามทะเล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
๗.  งบประมาณ 
 งบประมาณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวน 13,600 บาท 
 
๘. การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างท่ีเกษียณอายุ
ราชการ จ านวน ๘๔ คน มีความรู้ความเข้าใจข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ 
แนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ มีความพึงพอใจ 

แบบประเมิน 
 
 

แบบประเมิน 
 
 

 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๐๙ 

๙.  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 - ปัจจัยความเสี่ยง  ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการไม่น าความรู้ที่ได้รับจากการประชุมไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 - แนวทางการบริหารความเสี่ยง   จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ที่จะเกษียณอายุราชการ มีความรู้ ความ
เข้าใจสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้ในในชีวิตประจ าวันหลังเกษียณได้ และสามารถถ่ายทอดความรู้            
ให้ผู้ที่เกษียณอายุไปแล้วได้อย่างถูกต้อง   
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๑๐ 

โครงการ  เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบาย สพฐ. ที่ 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ สพฐ.ที่  5.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
                            บริหารจัดการศึกษา 
 ตัวช้ีวัด      1. ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  :              2.ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้  
               ผู้ปกครองชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
มาตรฐานส านักงาน   มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ                              
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิราพร  ทองภักดี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2561 – กันยายน  2562 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 
                    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานับว่าเป็นบุคคลส าคัญที่ขับเคลื่อนการท างาน         
ให้มีประสิทธิภาพและยังเป็นผู้ที่อุทิศตนในการท างาน มีการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง  
เป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดีเป็นที่น่ายกย่องสรรเสริญ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  จัดให้มีโครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มี
ความประพฤติดี มีความรู้ความสามารถ มีผลงานเป็นที่ปรากฏ จนสามารถเป็นแบบอย่างที่เคารพยกย่องของ
นักเรียน เพ่ือนครู เพ่ือนร่วมงาน และบุคคลทั่วไป สมเป็นปูชนียบุคคล มีความเสียสละ และอุทิศตนเพ่ือ
ประโยชน์แก่ส่วนรวม ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  ให้มีขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่
นักเรียน เพ่ือนครู เพ่ือนร่วมงาน หน่วยงาน และสังคม ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคุณความดีมาเผยแพร่เกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้ปรากฏในสังคมตลอดไป จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานดีเด่นให้ปรากฏแก่สังคมทั่วไป 
  2.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตน พัฒนา
งานให้ได้ตามมาตรฐานต าแหน่ง และมาตรฐานวิชาชีพ 
  3.  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  4.  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน เพ่ือนครู เพื่อนร่วมงาน และสังคม 
 
 
 
 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๑๑ 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
  1.  กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
  2.  กลุ่มครูผู้สอนประกอบด้วย  ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูปฐมวัย 
  3.  กลุ่มศึกษานิเทศก์ 
  4.  กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา  
 
4. วิธีด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
รายการ/กิจกรรม 

บาท  
ระยะเวลา งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. โครงการ MOE Awards 
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ชุดละ 
25 บาท/คน จ านวน 20 คน  

 
 

500 

  
 

500 

 ต.ค.61- 
ก.ย.62 

- ค่าท าเกียรติบัตร 3 อัน 
อันละ 300 บาท 

 
900 

   
900 

2. การคัดเลือกครูดีในดวงใจ 
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ชุดละ 
25 บาท/คน จ านวน 10 คน  

 
 

250 

  
 

250 

 

- ค่าท าเกียรติบัตร 3 อัน อันละ         
300 บาท 

 
900 

   
900 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรม การในการ
ประเมินยกย่องเชิดชูเกียรติ  
ณ สถานศึกษา  8 คน 2 วัน  
วันล่ะ 120 บาท 

 
 
 

1,920 

  
 
 

1,920 

 

- ค่าน้ ามันเชื่อเพลิง 2 วัน     880    880  
3. ยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา
และครูดีปูชนียบุคคล 
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง 
คณะกรรมการ จ านวน   10 คน คน
ละ 25 บาท 

 
 
 
 

  250 

  
 
 
 

  250 

 

รวมงบประมาณ 5,600      
 
6.สถานที่ด าเนินการ 
       6.1 ห้องประชุมทับทิมสยาม และสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตราด  
  6.2 สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจในผลงานท าให้ได้รับการ       
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

7.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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โครงการ           จัดท าทะเบียนประวัติเพ่ือการบริหารจัดการ ก.ค.ศ.16 
นโยบาย สพฐ. ที่ 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ สพฐ.ที่  5.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
                            บริหารจัดการศึกษา 
 ตัวช้ีวัด      1. ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  :              2.ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้  
               ผู้ปกครองชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
มาตรฐานส านักงาน   มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ                              
จุดเน้น สพป.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   ต่อการจัดการศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ  นายรณกฤต  ยอดศิริ, นางกิจนา  เมืองซอง 
ระยะเวลาด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2561   ถึง  30 กันยายน 2562 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 19 (17) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.2547  ก าหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจหน้าที่พิจารณาจัดท าระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติ
เกี่ยวกับ วัน เดือน ปีเกิด และควบคุมการเกษียณอายุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ดังนั้น  เพื่อให้กระบวนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับทะเบียนประวัติ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ.16  ประกอบด้วย ระบบเอกสาร และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยน าระบบทะเบียนประวัติไปใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถตรวจสอบ มีสิทธิใช้งานและเข้าถึง
ทะเบียนประวัติของตนเองได้ 
 2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ 
 3. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถขอท าส าเนาข้อมูลของตนเองเพ่ื อ
น าไปใช้ 
ประกอบการด าเนินการต่าง ๆ เช่น นิติกรรมสัญญา ย้าย/โอน หรือปรับปรุงผลงาน 
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 -  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกราย 
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4.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

  -  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกราย 
เชิงคุณภาพ 

           -  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถใช้ระบบการให้บริการส าเนา 
              ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (E-Service) ระบบเอกสารได้ทุกราย 
 
5.  วิธีด าเนินงาน/งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 

1.  เสนอขออนุมัติโครงการฯ 
2.  ขออนุมัติจัดซื้อ 
3.  จัดซื้อ ก.ค.ศ. 16 จ านวน 80 ชุด 
ชุดละ 300 บาท  
(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 

 
 
 

24,000 

   
 
 
24,000 

1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 
 
 

รวมทั้งสิ้น   24,000   24,000  
 

6.  สถานที่ด าเนินโครงการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
 

7.  งบประมาณ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวนเงิน  24,000  บาท 

 
8.  การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Output) 
     - ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีข้อมูล
สารสนเทศ เกี่ยวกับทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ครบทุกราย 
ผลลัพธ์  (Outcome) 
     - ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถขอท าส าเนาทะเบียนประวัติ  ก.ค.ศ.16 
สามารถขอท าส าเนาข้อมูลของตนเองเพ่ือน าไปใช้ 
ประกอบการด าเนินการต่าง ๆ เช่น นิติกรรมสัญญา ย้าย/โอน หรือ
ปรับปรุงผลงาน 

 
สอบถาม 

 
 
 

สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 
แบบสอบถาม 
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9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
     -  ปัจจัยความเสี่ยง 
  ข้อมูลการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รายบุคคล 
มีจ านวนมาก  และเป็นข้อมูลที่หลากหลาย  
     -  แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
  เพ่ือเป็นการปูองกันการบริหารงานบุคคล ข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รายบุคคลนับตั้งแต่วันบรรจุ จนถึงแก่กรรม  สามารถ
สืบค้นได้ง่าย รวดเร็ว และมีความถูกต้อง   
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด มีข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ.16 
ประกอบด้วย ระบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ   ระบบทะเบียนประวัติไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สามารถด าเนินการการให้บริการส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ทุกรายและ 
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โครงการ           การประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบาย สพฐ. ที่ 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ สพฐ.ที่  5.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
                            บริหารจัดการศึกษา 
 ตัวช้ีวัด      1. ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  :              2.ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้  
               ผู้ปกครองชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
มาตรฐานส านักงาน   มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ                              
จุดเน้น สพป.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   ต่อการจัดการศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นายรณกฤต  ยอดศิริ, นางกิจนา  เมืองซอง 
ระยะเวลาด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2561   ถึง  30 กันยายน 2562 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักการและเหตุผล 
  การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นขั้นตอนส าคัญ 
ของการบริหารงานบุคคล เป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจ 
ให้ข้าราชการท างานอย่างทุ่มเทไม่ย่อท้อ เพื่อท าให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายน าพาองค์กรให้พัฒนาก้าวหน้า 
เจริญรุ่งเรือง  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2550  ลงวนัท่ี  17  ธันวาคม  2550  และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรือ่ง 
แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 ลงวันที่  4  มีนาคม  2551 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดนั้น 
 เนื่องจาก ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560  สั่ง  ณ  วันที่ 21  มีนาคม  
2560  ข้อ 7 ได้ก าหนด ให้แก่ไขค าว่า “ขั้นเงินเดือน” ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นค าว่า “เงินเดือน” ทุกแห่ง และข้อ 13 ก าหนดว่า ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามค าสั่งนี้ ให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยของ ก.ค.ศ.  ซึ่ง ส านักงาน ก.ค.ศ.ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 
76 ก ลงวันที่  26  กันยายน  2561 และมีผลใช้บังคับในวันที่  1  ตุลาคม  2561 
 ดังนั้น  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งที่ 1  
(1 เมษายน 2562)  ในรอบถัดไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงได้ก าหนดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้อ านวยการโรงเรียน และครู รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว 

2.2  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร 
  2.3  ผู้อ านวยการโรงเรียน และครู รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด สามารถ
ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกันและเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน และครู รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด 
 
4. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
  ผู้อ านวยการโรงเรียน และครู รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด วิทยากรและ
เจ้าหน้าที่ จ านวน  110  คน  จ านวน  1  วัน 

เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนในสังกัด สามารถด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)  ได้อย่างถูกต้อง และด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนด 
 
5.  วิธีด าเนินงาน / งบประมาณ      (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
รายการ/กิจกรรม 

 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน           ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 

1.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการ วิทยากร และ
เจ้าหน้าที่ 
4.  ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
     4.1  ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม 
วิทยากร และเจ้าหน้าที่ 110 คน คนละ           
80 บาท 1 มื้อ   
     4.2  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมประชุม วิทยากรและเจ้าหน้าที่  
110  คน ๆ ละ 25 บาท 2 ครั้ง 
     4.3  ค่าเอกสารคู่มือประกอบการประชุม 
110  เล่ม ๆ ละ  150  บาท 
     4.4  ค่าวัสดุ   
5.  ประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

8,800 
 
 

5,500 
 

16,500 
5,200 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8,800 
 
 

5,500 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,500 
5,200 

1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

  รวมทั้งสิ้น (สามหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 36,000  14,300 21,700  
 
6.  สถานที่ด าเนินการ 

ณ  ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

 
 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๑๗ 

7.  งบประมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวนเงิน   36,000  บาท 
 
8.  การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Output) 
     - ร้อยละของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปด าเนินการ 
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ได้อย่างถูกต้อง 
ผลลัพธ์  (Outcome) 
     - ร้อยละของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สามารถน าความรู้ 
ความเข้าใจไปปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและมี
ประสิทธิภาพ 

 
สอบถาม 

 
 
 
 

สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
 
 
 
 
แบบสอบถาม 

  
9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 -  ปัจจัยความเสี่ยง 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  มีจ านวนมาก ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
แต่ละบุคคลมีความหลากหลาย หากมีความผิดพลาดในการด าเนินการ จะท าให้ข้อมูลในภาพรวมไม่ถูกต้อง 
 -  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    เพ่ือเป็นการปูองกันในการบริหารจัดการ  จึงได้สร้างแนวทางในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ให้แก่ผู้อ านวยการโรงเรียน และครู รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน  และครู รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด าเนินการได้ถูกต้อง รวดเร็ว ตามแนวปฏิบัติและปฏิทินด าเนินการ   
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๑๘ 

โครงการ   ตรวจสอบระบบการบริหารงบประมาณสถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
นโยบาย สพฐ. ที่ 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ สพฐ.ที่  5.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
                            บริหารจัดการศึกษา 
 ตัวช้ีวัด      1. ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  :              2.ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้  
               ผู้ปกครองชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
มาตรฐานส านักงาน   มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ                              
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสายสุนีย์ พลขันธ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ..................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนระบบบริหารภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  โดยยึดหลักการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  เน้นการบริหารตามหลักการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส  
และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ว่าด้วยหมวดทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
มาตรา ๖๒  ได้  บัญญัติไว้ว่า “ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก”การตรวจสอบ
ภายในเป็นกระบวนการที่ส าคัญต่อการควบคุม  ดูแลหน่วยงานในสังกัด   เพ่ือให้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบัญชี การบริหารการจัดการพัสดุและทรัพย์สิน  การควบคุม
ภายในและการด าเนินงานตามแผนงาน   งาน/โครงการ   แผนกลยุทธ์และกระบวนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ    
ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล 
 
๒. วัตถุประสงค์  
  ๒.๑ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชีและ 
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๒ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่า เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
  ๒.๓ เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ 
และเหมาะสม 
  ๒.๔ เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือ 
แนวทางปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง  ๆ  ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี 
  ๒.๕ เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถ 
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
  สถานศึกษาในสังกัดไม่จ ากัดจ านวน ตามความพร้อมของผู้ตรวจสอบภายใน 
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๑๑๙ 

 
๔. เป้าหมาย   

๔.๑ เชิงปริมาณ (ร้อยละ ๖๐-๗๙) ตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน  สอบทานการควบคุมภายใน  และตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ  แผนกลยุทธ์  และกระบวนการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ของสถานศึกษา
ในสังกัดไม่จ ากัดจ านวน ตามความพร้อมของผู้ตรวจสอบภายใน  
  ๔.๒ เชิงคุณภาพ (ร้อยละ ๖๐-๗๙)  
        -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้  ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบและสามารถแก้ไขปัญหาในทาง
ปฏิบัติได้ 
             -สถานศึกษาปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และการควบคุมทรัพย์สิน ถูกต้องตามระเบียบที่
ก าหนด 
             -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความเข้าใจในระบบการบริหารงบประมาณ 
 
๕. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 
กิจกรรมที่ ๑ การจัดท าโครงการ 
๑.๑ ประชุมวางแผนการจัดท า 
โครงการ 
๑.๒ ด าเนินการจัดท าโครงการ/ 
เสนออนุมัติ 
กิจกรรมที่ ๒ ด าเนินการตรวจสอบ 
๒.๑ แจ้งโรงเรียนทราบก าหนดการ 
๒.๒ ออกตรวจสอบการด าเนินงาน 
ของโรงเรียนในสังกัดไม่จ ากัดตามความ
พร้อมของผู้ตรวจสอบภายใน แยกเป็น 
-ค่าพาหนะไปเกาะช้าง ๕ วัน/๓ คน 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ๓ คน/30วัน 
กิจกรรมที่ ๓ รายงานผลการ
ตรวจสอบ 
๓.๑ สรุปรายงานผลการตรวจสอบ 
๓.๒ รายงานผลการตรวจสอบ(สพฐ.) 
กิจกรรมที่ ๔ ติดตาม/ประเมินผล 
๔.๑ ติดตามประเมินผลการ 
ด าเนินงานของโรงเรียนที่รับการตรวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 
18,500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18,500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 
 

 ต.ค.61- 
ก.ย.62 

รวม ๒0,๐๐๐ 18,500 1,500   
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๑๒๐ 

๖. สถานที่ด าเนินการ 
 สถานศึกษาในสังกัดไม่จ ากัดจ านวน ตามความพร้อมของผู้ตรวจสอบภายใน 
 
๗. การติดตามประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวกับ 
การเงิน การบัญชีและพัสดุ 
-รายงานทางการเงิน 
 

-ตรวจสอบ 
-สัมภาษณ์ 
-สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน 
 

-แบบประเมินผล 

 
๘. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
  ๘.๒ สถานศึกษาปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ได้ถูกต้องตามระเบียบ ทันตามก าหนดเวลา 
  ๘.๓ การใช้ทรัพย์สินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตรวจสอบได้ 
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ชื่อโครงการ                การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา  
                              ด้วย นวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 
นโยบาย สพฐ.ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ สพฐ. 1.2   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส  
    และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และ 
    เกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรง 
     ตามความต้องการ 
ตัวช้ีวัด     6. การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส  
         และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มี 
         ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ 7  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ตัวช้ีวัด           1. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษา 
                                    ตามบริบทของพ้ืนที่ 
สนองนโยบายที่ ๒        ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ที่ ๒           ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทเป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
                               ทางการศึกษา 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายวิชชา  ครุปิต ิ
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักการและเหตุผล 
       การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ส่งผลให้องค์กรเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการด าเนินงานตามพันธกิจ เพ่ือศึกษา
การแพร่ขยายการจัดการความรู้ไปสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืนๆ รวมทั้งเพ่ือเสนอ
นโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ใช้การจัดการความรู้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร เป้าหมายในการวิจัยประกอบด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา งานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้  เป็นการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจะบรรลุเป้าหมายได้ ก็ต่อเมื่อมีการใช้นวัตกรรมการจัดการ
ความรู้สู่องค์กรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง นอกจากกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการ
จัดการความรู้แล้ว ยังได้ส่งเสริมให้น าการจัดการความรู้มาพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย สิ่งดังกล่าวเป็นคุณค่า            
ของการจัดการความรู้ และท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้  
 
2. วัตถุประสงค์ 
          2.1   เพ่ือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาด้วย นวัตกรรม                 
จิตศึกษา PBL และ PLC  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

           ๒.๒ เพ่ือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาด้วย นวัตกรรม                  
จิตศึกษา PBL และ PLC   ของโรงเรียนบ้านคลองเจ้าและโรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว 

          ๒.๓   เพ่ือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาด้วย นวัตกรรม จิต  
ศึกษา PBL และ PLC   ของครูผู้สอนโรงเรียนบ้าคลองเจ้าและโรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๒๒ 

 
3. เป้าหมาย 
           3.1  เชิงปริมาณ  ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองเจ้าและโรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว  
เข้าร่วมโครงการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา ด้วย นวัตกรรม จิตศึกษา 
PBL และ PLC 
          ๓.๒  เชิงคุณภาพ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองเจ้าและโรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว มี
ผลการด าเนินงานตามโครงการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา ด้วย 
นวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 
 
๔.  วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 
กิจกรรมที่ ๑ นิเทศติดตามผลและประชุม อบรม
ให้ความรู้ผู้บริหารและคณะครู 
    ๑.๑  ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม  ๑๐ คน  
คนละ ๑๓๐ บาท 
    ๑.๒  ค่าพาหนะชดเชยน้ ามัน ตราด-แหลม
ศอก กม.ละ ๔ บาท  3๐ กม.   
ไป-กลับ 
    ๑.๓  ค่าเรือโดยสารแหลมศอก-เกาะกูด เที่ยว
ละ ๔๐๐ บาท ไป-กลับ 
    ๑.๔  ค่าที่พักเหมาจ่าย  คืนละ ๘๐๐  บาท  
๒ คืน 
     ๑.๕ ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ ๒๔๐ บาท ๓ วัน 
     ๑.๖ ค่าพาหนะเหมาจ่ายบนเกาะกูด วันละ 
๕๐๐ บาท ๒ วัน 

 
 
 

๑,๓๐๐ 
 
 

๒๔๐ 
 

๘๐๐ 
 

๑,๖๐๐ 
๗๒๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๒๐ 
 

 
 
 

๑,๓๐๐ 
 
 

๒๔๐ 
 

๘๐๐ 
 

๑,๖๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 

 ต.ค. 61     
–  

ก.ค.62 

กิจกรรมที่ ๒  นิเทศติตตามผล 
      ๒.๑  ค่าพาหนะชดเชยน้ ามัน ตราด- 
แหลมศอก กม.ละ ๔ บาท ๓๐  กม. ไป-กลับ 
     ๒.๒  ค่าเรือโดยสารแหลมศอก-เกาะกูด 
เที่ยวละ ๔๐๐ บาท ไป-กลับ 
     ๒.๓  ค่าท่ีพักเหมาจ่าย  คืนละ ๘๐๐  บาท 
๒ คืน 
     ๒.๔ ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ ๒๔๐ บาท ๓ วัน 
     ๒.๕ ค่าพาหนะเหมาจ่ายบน 
เกาะกูด วันละ ๕๐๐ บาท ๒ วัน 

 
 

๒๔๐ 
 

๘๐๐ 
 

๑,๖๐๐ 
๗๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐๐ 
 

 
 

๒๔๐ 
 

๘๐๐ 
 

๑,๖๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 

  

รวมงบประมาณ 10,000 1,420 8,580   
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 
            ๕.๑    ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ 
            ๕.๒    สถานที่ด าเนินการ       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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๑๒๓ 

๖. งบประมาณ    
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  จ านวน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
 
 ๗.  การวิเคราะห์ความเสียงของโครงการ 
       ๗.๑  ปัจจัยความเสี่ยง 
               ผู้บริหารและคณะครูไม่ด าเนินงานตามโครงการ 
       ๗.๒ แนวทางบริหารความเสี่ยง 
              นิเทศคิดตามผลและก ากับดูแล 
 
  ๘. ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ร้อยละ    ๑๐๐ 
ผู้บริหารโรงเรียนน านวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ไปใช้ในโรงเรียน ร้อยละ    ๑๐๐ 
ครูทุกคนน าน านวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ไปใช้ในโรงเรียน ร้อยละ    ๑๐๐ 

 
 ๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๙.๑  ผู้บรหิารสร้างโรงเรยีนคุณภาพด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 
       ๙.๒  ครูทุกคนสร้างห้องเรียนคุณภาพด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 
       ๙.๓  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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๑๒๔ 

ชื่อโครงการ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี          
ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

นโยบาย สพฐ.ที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ สพฐ.ที่  2.3   พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ 
                       ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ 1   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัด :                   7. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริง 
                                  ตามสภาพความต้องการ และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
มาตรฐานส านักงาน   มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิ์ผลการบริหาร และการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเสาวรี  สามารถกุล 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ กันยายน ๒๕๖๑ – ธันวาคม ๒๕๖๑ 
............................................................................................................................. ....................................... 
๑.  หลักการและเหตุผล 

มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า การพัฒนามนุษย์จะส่งผลให้มนุษย์สามารถพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมีคุณภาพ การพัฒนามนุษย์ตั้งแต่เยาว์วัยให้ได้รับการพัฒนารอบด้านทั้ง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในวัยเรียนซึ่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๕ ให้ความส าคัญกับการศึกษาเพ่ือ
พัฒนามนุษย์ ดังปรากฏในมาตรา ๖ ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนจึงเป็นภาระส าคัญที่หน่วยงานจัด
การศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงสุด ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการตามแนวคิดดังกล่าว โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญและจัดให้มีเวทีแสดง
ศักยภาพทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปหัตถกรรม และการแสดงต่าง ๆในลักษณะเด็กคิด เด็กท า เด็ก
น าเสนอ โดยจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีทั้งในระดับภูภาคและระดับประเทศ 

ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานใน 
สังกัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงจั ดให้มีงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพและ
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าแข่งขันต่อในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

     ๑. เพ่ือจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๑  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด 

     ๒. เพ่ือส่งนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันและแสดงศักยภาพในระดับภูมิภาคใน 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครปฐม 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๒๕ 

      ๓. เพ่ือนิเทศติดตามการเข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครปฐม 
 
๓.เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

      ๑. จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๑ ครั้ง ๓ วัน 

  ๒. คณะท างาน ศึกษานิเทศก์ ติดตามการเข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

  ๓. สนับสนุนงบประมาณให้นักเรียนและกิจกรรมที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน๒๗๗ รายการ 
เข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๑  ณ จังหวัดนครปฐม 
           ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

      ๑. ผู้เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดงานในระดับมาก 

      ๒. ผู้เข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีขวัญก าลังใจและความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับมาก 

 

5.  วธิีการด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน 
รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 

1. จัดงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี             
ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     ๑.๑ ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการวางแผนการแข่งขัน 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๓๐ คนๆละ 
๒๕ บาทต่อครั้ง จ านวน ๑  ครั้ง  
     ๑.๒ ประชุมคณะกรรมการราย
กลุ่มกิจกรรม รวม ๑๙ กลุ่ม กลุ่มละ 
๑ ครั้ง ถัวเฉลี่ยกลุ่มละ ๒๕  คน รวม
ทั้งสิ้น ๔๕๐ คน ค่าอาหารว่าง คนละ 
๒๕ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

๗๕๐ 
 
 
 
 

๑๑,๒๕๐ 

  
 
 
 
 
 
 
 

750 
 
 
 
 

๑๑,๒๕๐ 

 ๒๘ ก.ย.
61 

 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๒๖ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 
            ๑.๓  ด าเนินการจัดงาน
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
- ค่าใช้จ่าย นักเรียนและครูผู้ควบคุม
นักเรียนร่วมแข่งขัน จ านวน ๑๑๐ 
โรงเรียน ๆ ละ ๕๐๐ บาท  
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จ านวน 
๔๕๐  คน ๆ ละ ๑ วัน ๆ ละ ๑๓๐ บาท 
- ค่าสถานที่  
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเป็น
กรรมการตัดสินการแข่งขัน คนละ          
๔๐๐ บาท ต่อวัน รวม ๑  วัน  
จ านวน ๔๖  คน             
- ค่าท่ีพักและพาหนะเหมาจ่าย ส าหรับ
คณะกรรมการ จ านวน ๑๐ คน ๆ ละ 
๑,๒๐๐ บาท  
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการแข่งขันคน
ละ ๒๐๐ บาทต่อวัน จ านวน ๔๕๐ คน 
จ านวน ๑  วัน  
- ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ๓ ป้าย 
ป้ายละ ๑,๕๐๐ บาท                  
- ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 

 
 

 
๕๕,๐๐๐ 

 
 
 

๕๘,๕๐๐ 
50,000 

 
 

๑๘,๔๐๐ 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 
 

๙๐,๐๐๐  
 

4,500   
3,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘,๔๐๐ 
 
 
 
 
 

๙๐,๐๐๐  
 

4,500 

 
 
 
 
 
 
 

๕๕,๐๐๐ 
 
 
 

๕๘,๕๐๐ 
50,000 

 
 
 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

พ.ย.61 
 

รวมงบประมาณ 304,000 ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๕. สถานที่ด าเนินการ 
 ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 ๒. โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง 
 ๓. วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 
 ๔. โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว 
 ๕. วัดหนองบัว 
 ๖. ศูนย์กีฬาในร่มจังหวัดตราด 
 ๗. ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด 
    
 
 
 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๒๗ 

๖. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ความพึงพอใจของผู้ร่วมงานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สอบถาม สัมภาษณ์ 
 

แบบส ารวจ 
แบบสัมภาษณ์ 

๒. ร้อยละของจ านวนนักเรียน และกิจกรรมที่เข้าร่วมแข่งขัน
ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

ตรวจสอบ 
 

รายงานสรุปผล 
ประกาศผลการแข่งขัน 

   
๗.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. นักเรียนได้รับความรู้และโอกาสในการพัฒนาความสามารถเพ่ิมขึ้น 
 ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 
 ๓. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนผู้สนใจ ผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดเห็น 

ความส าคัญและให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๒๘ 

โครงการ   แข่งขันกีฬานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 
นโยบาย สพฐ.ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ สพฐ ที่ 2.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ 
             ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัด   1. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  
       สังคมและสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
     2. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ  
         อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน  
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ 7 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ตัวช้ีวัด     1. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการพัฒนากาจัดการศึกษาตามบริบท 
                                   ของพ้ืนที่ 
    2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
           ในสถานศึกษา 
มาตรฐานส านักงาน   มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ        
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอังควรา  รมยานนท์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕61 – กันยายน ๒๕๖2 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ และใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย
เยาวชนให้มีน้ าใจนักกีฬา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกามารยาท และมีความสามัคคี ซึ่งกิจกรรมกีฬา 
เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติและทักษะในการออกก าลังกายข้ันพ้ืนฐาน 
ให้มีระเบียบวินัย อดทน อดกลั้น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้ได้รับ
การพัฒนาตามช่วงวัย ให้แข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด  อีกท้ังยังพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป 
 ดังนั้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้จัดท าโครงการ “แข่งขันกีฬานักเรียน 
ประจ าปี 2561” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ได้เล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
2.3 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียนให้สูงขึ้น 
2.4 เพ่ือเป็นการเฟ้นหานักเรียนที่มีความสามารถไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ ต่อไป 
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระถมศึกษาตราด  
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๑๒๙ 

๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ เชิงปริมาณ 
       จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ช่วงอายุ ๔ – ๑๕ ปี นักเรยีนเข้าร่วมกิจกรรม  
จ านวน  ๕,๐๐๐ คน  และประเภทกีฬา 5 ชนิดกีฬา  ดังนี้ 
        1. ฟุตบอล 
            - 7 คน  ชาย   รุ่นอายุ 10 ปี 
            - 11 คน ชาย   รุ่นอายุ 12, 15 ปี 
        2. วอลเลย์บอล ชาย/หญิง รุ่นอายุ  12, 15 ปี   
        3. เปตอง  ชาย/หญิง รุ่นอายุ 10, 12, 15 ป ี
        4. กรีฑา  ชาย/หญิง รุ่นอายุ 10, 12, 15 ป ี
        5. กีฬาปฐมวัย ชาย/หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี 
 ๔.๒  เชิงคุณภาพ 
        นักเรียน นักศึกษา ได้เล่นกีฬาตามความสามารถของตนเอง รู้จักอดทน อดกลั้น รู้แพ้  
รู้ชนะ รู้อภัย ได้รับการพัฒนาตามช่วงวัย 
 
๕. วิธีด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน  

รายการ/กิจกรรม 
บาท 

ระยะเวลา 
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการ 
คร้ังที่ 1 ประชุมเตรียมความพรอ้มจัดการแช่งขัน 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน ๆ ละ  
    25 บาท 
คร้ังที่ 2 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  60 คน ๆ ละ    
   25 บาท 
ค่าห้องประชุม 3 ห้อง  

 
 
 

500 
 
 

1,500 
900 

  
 
 

500 
 
 

1,500 
900 

 ตุลาคม 61  
- 

กันยายน 62 
 
 

กิจกรรมที่ 2 จัดการแข่งขันกฬีา   
๑. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน กีฬาฟุตบอล 
๒. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน กีฬา
วอลเลย์บอล  
๓. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน กีฬาเปตอง  
4. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน กรีฑา 
5. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ปฐมวัย 
6. ค่าวัสดุจัดการแข่งขันกีฬา 
7. ค่าป้ายโครงการ 3 ป้าย 
8. ค่าถ่ายเอกสารสูจิบัตร 25 เล่มๆละ 20 บาท 
9. ค่าจัดท าเกียรติบัตร 600 ใบ ๆ ละ 8 บาท 
10. ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด แพรป้าย และลูกโป่งตกแต่ง 
14. ค่าเช่าไมค์ลอย+อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ 
      3 ชุด 

 
35,000 

 
30,000 
20,000 
20,000 
15,000 
42,000 
3,000 
500 

4,800 
4,500 

 
1,500 

 
35,000 

 
30,000 
20,000 
20,000 
15,000 

 
 
 
 
 
 

1,500 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
500 

4,800 
4,500 

 

 
 
 
 
 
 
 
42,000 

 
 
 
 
 
 

16 ธ.ค. –  
16 ม.ค.61 
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รายการ/กิจกรรม 
บาท 

ระยะเวลา 
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

11. ค่าน้ าดื่ม+ผ้าเยน็ อื่นๆ ผู้รว่มพิธีเปิด 
12. ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ 3 วง 
13. ค่าตอบแทนการแสดงในพธิีเปิด  
14. ค่าตอบแทนหน่วยกู้ภัย 
15. ค่ารถรับ–ส่งวงดุริยางค์ 2 คันๆละ  
      3,000บาท 

4,800 
4,500 
4,500 
1,000 

 
6,000 

 
 
 

4,500 
4,500 
1,000 

 
 
 
 
 

6,000 

 
 

4,800 
 

รวมทั้งสิ้น 200,000 130,000 23,200 46,800  

 
๖. สถานที่ด าเนินการ 
  ๑. ฟุตบอล สนามหน้าโรงเรียนกีฬา /สนามโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ฯ 
 ๒. วอลเลย์บอล โรงยิมโรงเรียนคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)  
 ๓. เปตอง  สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) 
 ๔. กรีฑา สนามกีฬาจังหวัดตราด  
 ๕. กรีฑาปฐมวัย สนามศูนย์กีฬาในร่มจังหวัดตราด   
 
๗. งบประมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 
8. การประเมินโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-ร้อยละ ๙๐ ของนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน   
มีจิตใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้รู้ชนะ  รู้อภัย 

๑.ประมวลผลจากแบบสอบถาม 
  สรุปรายงานผู้ที่เก่ียวข้อง 

๑.แบบสอบถาม 
๒.สอบสัมภาษณ์ 

 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
 1. งบประมาณที่ได้รับอาจไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
          2. การเดินทางของนักกีฬาพ้ืนที่เกาะมีความยากล าบากในการเดินทางมาแข่งขัน และใช้เงิน 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. จัดหางบประมาณเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก 
 2. จัดหาที่พักให้กับนักเรียนพื้นที่เกาะ  
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา กรีฑา มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการ
เล่นกีฬา     
 2. นักเรียนมีความสามัคคี มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สถานศึกษา และชุมชน  
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โครงการ                  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
นโยบาย สพฐ ที่ 2    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ สพฐ .ที ่ 2.3  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ 
     ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัด   11. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
                                     (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ 1   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัด    9.ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
    มากกว่า ร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
มาตรฐานส านักงาน   มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิ์ผลการบริหาร และการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ                 ต่อเนื่อง              ใหม ่
ผู้รับผิดชอบ               นางธัญญา ฉายศิริ และนางสะใบแพร  มากต่าย  
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤษภาคม - 30 กันยายน 2562 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายในด้านการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งยกระดับคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวม
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด จึงก าหนดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค ์
   2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัดให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
 2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัดให้มีผลการทดสอบเฉลี่ยรวม 4 
กลุ่มสาระเท่ากับหรือสูงกว่าระดับประเทศ 
      2.3 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลให้เป็นกลไกในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย   
         - ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูทุกคนของทุกโรงเรียนในสังกัด 
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4. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1 เชิงปริมาณ 
 -ทุกโรงเรียนในสังกัดด าเนินการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET และมีแผนงาน/โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ระยะเวลา 2 วัน 
      4.2 เชิงคุณภาพ 
                4.2.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET/NT  
และมีแผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 
       4.2.2 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3  ปีการศึกษา 2561 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
       4.2.2  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้กระบวนการวัดผลและประเมินผลเป็นกลไกในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 
5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ และระยะเวลาปฏิบัติงาน   (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะท างาน 

 
 

    พ.ค.62 

1.1 ประชุมวางแผนการจัดท าเอกสาร/
หลักสูตรอบรม จ านวน 1 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 50 คนๆละ 130 บาท 
- ค่าวัสดุ เอกสารประกอบ 

 
 
 

6,500 
3,500 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

6,500 
- 

 
 
 
- 

3,500 

พ.ค.-มิ.ย.
62 

กิจกรรมที่ 3 การนิเทศติดตามและสรุป
รายงานผล 
-นิเทศติดตามผลการด าเนินโครงการของ
สถานศึกษา/ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 

ใช้งบประมาณ 
โครงการนิเทศ 
ติดตามฯ 

 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
 

พ.ค.-ก.ย.
62 

รวมงบประมาณ 10,000  - 6,500 3,500   

 
6. สถานที่ด าเนินการ 
       - โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
7. งบประมาณ สพป.ตราด  10,000  บาท 
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8. การประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาด าเนินการวิเคราะห์
ผลการทดสอบ O-NET/NT และมีแผนงาน/โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสถานศึกษา 

การส ารวจ -แบบส ารวจ 

2.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET)ชั้น ป.6 และ ม.3  ปีการศึกษา 2561 ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 

-ประมวลผลการทดสอบ -สรุปผลการประเมิน 
 

3.สถานศึกษาในสังกัดมีมีผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 เฉลี่ยรวม 4 กลุ่ม
สาระเท่ากับหรือสูงกว่าระดับประเทศ 

-ประมวลผลการทดสอบ -สรุปผลการประเมิน 
 

4. สถานศึกษาทุกแห่งสามารถใช้แผนงาน/โครงการ
และกระบวนการวัดผลและประเมินผลให้เป็นกลไกใน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

-นิเทศติดตามผลฯ 
  

-แบบนิเทศติดตาม 

     
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
        - ปัจจัยความเสี่ยง 
        - แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     10.1 สถานศึกษาในสังกัดมีแผนงาน/โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET)  
      10.2 ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และใช้กระบวนการวัดผลและ
ประเมินผลเป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ 
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โครงการ     การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
นโยบาย สพฐ. ที่ 2    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ สพฐ.              ข้อ 2.5 การจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
                               เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา               
    ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด สพฐ.      1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตร  
        กับสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ สพป. ที่ 6  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด สพป.            1. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนัก 
                   ในความส าคัญของการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม  
                และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 
มาตรฐานส านักงาน   มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ        
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจงกล ม่วงทิม 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2561 ถึง  30  กันยายน  2562 
.......................................................................................................................... ......................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ มียุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ โดยยึดแนวทาง “ศาสตร์พระราชา”
แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 เป็นแนวทางหลักและวาระส าคัญแห่งชาติ  
โดยก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนว่าด้วยการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้น้อมน า“ศาสตร์พระราชา”สู่การด าเนินชีวิต โดยการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยก าหนดแผนการด าเนินงานให้สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการบ่มเพาะและ
ประเมินเพ่ือเป็นสถานศึกษาพอเพียง โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถพ่ึงตนเองได้ 
เกิดความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ โดยใช้หลักพอประมาณ การค านึงถึงความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว             
มีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ให้สถานศึกษาน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราดจึงด าเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.2 เพ่ือประเมินสถานศึกษาที่มีความพร้อมเป็นสถานศึกษาพอเพียง  
2.3 เพ่ือนิเทศติดตามการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดทุกโรงเรียน 
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4. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
  1. จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ให้กับครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 1 ครั้ง  1 วัน 
2. ประเมินสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน 5 โรงเรียน 
3. ประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
4. นิเทศติดตามการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาตราดทุกโรงเรียน อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ   

1.ครูผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงเพ่ิมข้ึน 
3. โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงได้ในระดับดีขึ้นไป 
 

5.  วิธีการด าเนินงาน   (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 

กิจกรรมที่ 1 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่
มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

     

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 10  โรงเรียน             
เพื่อคัดเลือก Best  Practice 
-ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการใน
สังกัดและต่างสังกัด 5คน/โรงเรียน 
โรงเรียนละ 1 วัน    

 
 
 
 

25,000 

  
 
 
 
25,000 

 มี.ค.- ก.ค.  
62 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและจัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน 

     
 
 
 
ก.ค. ส.ค.62 -ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนละ 1 คน รวม 
110 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 120 
ค่าอาหารคนละ 130 บาท  1 วัน  

 
 
 

15,600 

  
 
 

15,600 

 

-ค่าห้องประชุม 5000 บาท/วัน  1 วัน  5,000  5,000  
-ค่าตอบแทน ผู้ดูแลห้องประชุม 600  600  
-ค่าตอบแทนวิทยากร  600 บาท/ชั่วโมง 
6 ชั่วโมง 

 
3,600 

 
3,600 

  

-ค่าท่ีพักวิทยากร 1,000 บาท/คืน 1 คืน 1,000  1,000  
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รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 
- ค่าพาหนะวิทยากร  1,000  1,000  ก.ค. - 

ส.ค.62 -ค่าวัสดุประกอบการประชุม  5,000   5,000 
-ค่าใช้สอยวัสดุโรงเรียนที่มาน าเสนอผลงาน 
5 โรงเรียนโรงเรียนละ 2,000 บาท  

 
10,000 

  
10,000 

  

กิจกรรมที่ 3  นิเทศติดตามความย่ังยืน  
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน 
 - ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงศึกษานิเทศก์ 
 นิเทศโรงเรียนสังกัด โรงเรียนละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 

13,200 

  
 
 
 

13,200 

 พ.ย. 61 
 -  

ก.ย. 62 

รวม 80,000 3,600 71,400 5,000  
 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
  
7.  งบประมาณ  จ านวน  80,000 บาท 
 
8.  การประเมินโครงการ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
8.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอบถาม 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 8.2 จ านวนสถานศึกษาผ่านการประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง 

ประเมินสถานศึกษา
พอเพียง 

แบบประเมินฯ 

8.3 ร้อยละของโรงเรียนที่ขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดี
ขึ้นไป 

นิเทศ ติดตาม 
 

แบบนิเทศติดตามการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา 

 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง  การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ท าให้การด าเนินการไม่เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด 
 แนวทางการบิหารความเสี่ยง จัดสรรงบประมาณให้ทันก าหนดตามปฏิทิน 
 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1  โรงเรียนในสังกัดน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน 

10.2  ผู้บริหาร ครู นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
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โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 

ที ่ โรงเรียน 
ระดับชั้นที่ 
เปิดสอน 

ขนาด 
โรงเรียน 

หมายเหตุ 

1 บ้านเนินตาแมว อนุบาล1-ป.6 เล็ก   

2 วัดหนองคันทรง อนุบาล1-ป.6 เล็ก   

3 ชุมชนบ้านเขาสมิง อนุบาล1-ป.6 กลาง 
 

4 วัดสลัก อนุบาล1-ป.6 เล็ก   

5 วัดประณีต อนุบาล1-ป.6 กลาง   

6 วัดตาพลาย อนุบาล1-ม.3 กลาง   

7 วัดพนมพริก อนุบาล1-ป.6 เล็ก   

8 บ้านด่านชุมพล อนุบาล1-ป.6 เล็ก   

9 ชุมชนบ้านตากแว้ง อนุบาล1-ป.6 กลาง   
10 อัมพรจินตกานนท์ อนุบาล1-ป.6 เล็ก   
11 บ้านคลองใหญ่ อนุบาล1-ป.6 กลาง   

12 บ้านเนินดินแดง อนุบาล1-ป.6 เล็ก   

13 บ้านอ่าวพร้าว ป.1-ป.6 เล็ก   

14 บ้านหนองแฟบ* ป.1-6 เล็ก 
ไปเรียนรวมกับรร.บ้านคลองแอ่ง 

15 บ้านตางาม ป.1-6 เล็ก 

16 บ้านธรรมชาติล่าง ป.1-6 เล็ก 
 

17 วัดทองธรรมชาติ อนุบาล1-ป.6 เล็ก ไปเรียนรวม รร.วัดบางปิดล่างฯ 

18 บ้านอ่าวตาลคู่ อนุบาล1-ป.6 เล็ก  

19 วัดบางปิดบน อนุบาล1-ป.6 เล็ก  

20 บ้านปากคลองน้ าเชี่ยว* อนุบาล1-ป.6 เล็ก ไปรวมกับรร.วัดไทรทอง 
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โครงการ   ห้องเรียนคุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพ  
นโยบาย  สพฐ.  2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ สพฐ.            2.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความ 
                                  เป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัด สพฐ.       1. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์   
                                 สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
                 2. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย  
                                   อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
นโยบาย  สพฐ.  3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ สพฐ.  3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ 
                                    ตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด สพฐ.  1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
                                  ครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ สพป. 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพป.               3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
มาตรฐานส านักงาน   มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ        
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางบูรณ์นรา กณิกนันต์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ          กลุม่นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕62      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….           
๑.  หลักการและเหตุผล 
    ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ได้น านโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด  รวมทั้งสภาพการ
จัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  มาก าหนดเป็นนโยบายห้องเรียนคุณภาพ : 
โรงเรียนคุณภาพ โดยมุ่งหมายให้โรงเรียนในสังกัดเป็นองค์กรที่มีระบบจัดการที่ดี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน โดยเริ่มจากห้องเรียนทุกห้องในโรงเรียน และมีระบบการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนซึ่งจะส่งผล
ให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดได้ประกาศนโยบาย 
ห้องเรียนคุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และจัดส่งคู่มือการพัฒนางาน จัดให้มีการ
ติดตามการด าเนินงานในลักษณะพิชญพิจารณ์หรือpeer review ทุกโรงเรียน โดยผู้อ านวยการโรงเรียนอ่ืนเข้า
ติดตามทบทวนการด าเนินงาน ผลการทบทวนพบว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนน้ านโยบายห้องเรียนคุณภาพ : 
โรงเรียนคุณภาพสู่การปฏิบัติ โดยมีผลการทบทวนผ่านเกณฑ์ทุกโรงเรียน  
     ดังนั้น เพ่ือในการด าเนินงานตามนโยบายห้องเรียนคุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพ มีการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจึงได้จัดท าห้องเรียนคุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพขึ้น 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานตามนโยบายห้องเรียนคุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพ 
 
๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
 โรงเรียนในสังกัด สพป.ตราดทุกโรงเรียน 
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๔.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ศึกษาผลการด าเนินงานตามนโยบายห้องเรียนคุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพ 1 ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ   
  ผลการด าเนินงานตามนโยบายห้องเรียนคุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 

๕.  วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน 
รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 

ศึกษาผลการด าเนินงานตามนโยบาย
ห้องเรียนคุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพ  
    1. แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บข้อมูลการ
ด าเนินงานตามนโยบายห้องเรียนคุณภาพ : 
โรงเรียนคุณภาพ 
    2. ประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลการ
ด าเนินงานตามนโยบายห้องเรียนคุณภาพ : 
โรงเรียนคุณภาพ 
       - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม อาหาร
กลางวันผู้เข้าประชุมรวม 30 คน คน ๑ วัน 
คนละ ๑๓๐ บาท/วัน 
       - ค่าใช้สอยการเดินทางมาประชุม ของ
ศึกษานิเทศก์เครือข่ายถัวจ่ายคนละ 200 
บาท พื้นที่เกาะคนละ 1500 บาท  
       - ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 

(13,700) 
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พ.ย. 61 
– 

ก.ย. 62 

   3. เก็บข้อมูลการด าเนินงานตามนโยบาย
ห้องเรียนคุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพ 
       - ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงการนิเทศส าหรับ
ศึกษานิเทศก์และศึกษานิเทศก์เครือข่าย 
พื้นที่ปกติถัวจ่าย 
    - ค่าพาหนะโรงเรียนละ 300 บาท   
96โรงเรียน    
    - เบี้ยเลี้ยง เป็นเงิน 120 บาท  
96 โรงเรียน  
พื้นที่ อ. เกาะช้าง 5 รร. ถัวจ่าย   
    - ค่าพาหนะ(ค่ารถ,ค่าเรือ) 
    - เบี้ยเลี้ยง  120 บาท  2 รร./วัน 3 วัน  
พื้นที่ อ.เกาะกูด 3 โรงเรียน เกาะหมาก  ๑ 
โรงเรียน ถัวจ่าย 
    - ค่าพาหนะ(ค่ารถ,ค่าเรือ) 4 โรงเรียน
โรงเรียนละ ๒000 บาท   
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
    - ค่าที่พักเหมาจ่าย 3 คืน คืนละ800 บาท   
- ค่าวัสดุ  
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รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและเขียน
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย
ห้องเรียนคุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพ 
    - ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 10,000 บาท 
   -ค่าวัสดุจัดท าเอกสารและน าเสนอ
ผลงาน  ตามนโยบายห้องเรียนคุณภาพ : 
โรงเรียนคุณภาพ 10,000 บาท 

(20,000) 
 
 
 

10,000 
 
 

10,000 

 
 
 
 

10,000 

  
 
 
 
 
 
 

10,000 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 90,000     
หมายเหตุ   งบประมาณขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖. สถานที่ด าเนินการ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดและโรงเรียนในสังกัด 
 
 ๗. งบประมาณ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 95,100 บาท 
 
8.การประเมินผลโครงการ      

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายห้องเรียนคุณภาพ : 
โรงเรียนคุณภาพ 

ประเมิน เครื่องมือประเมินห้องเรียน
คุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพ 

   
9.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง   
  1. งบประมาณอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายก าหนด 
  2. ระยะเวลาการปฏิบัติกิจกรรมอาจคลาดเคลื่อน หรือไม่เป็นไปตามกิจกรรม 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. ด้านงบประมาณ      
                         ตัดลดงบประมาณบางรายการ, บูรณาการกิจกรรมที่ 1 กับกิจกรรมที่ 3 บางรายการเข้า
ด้วยกัน อาจใช้วิธีเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานจากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเพ่ือประกวดโรงเรียน   
                     2. ระยะเวลาการปฏิบัติกิจกรรม  
      จัดเตรียมเอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ไว้แต่เนิ่น รวมทั้งจัดท ารายงานผลไว้และรอเติมเต็ม      
ในส่วนของผลและหลักฐานการปฏิบัติงาน 
 
10.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    10.๑ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
อย่าต่อเนื่อง 

10.๒  รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายห้องเรียนคุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพเป็นสารสนเทศท่ี
ใช้ในการพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง 
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ชื่อโครงการ                พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยนวัตกรรม “จิตศึกษา” 
นโยบาย สพฐ.ที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ สพฐ.ที่  2.3   พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ 
                       ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ตัวช้ีวัด ด้านผู้เรียน 10. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม 
                                   รูปแบบใหม่ 
 นโยบาย สพฐ. ที่ 4   สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ            
                   เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพฐ.ที่  4.1   ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ 
    จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
ตัวช้ีวัด     3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการ 
        แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตร์ สพป. ที่ 5   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด          1. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
            2. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้  
                           ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
มาตรฐานส านักงาน   มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ        
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายวิชชา  ครุปิต ิ
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
สนองนโยบายที่ 1         ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
เป้าประสงค์ที่ ๔            ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
............................................................................................................................. .................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
        เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิดปัญหาให้กับผู้เรียน
ซึ่งอยู่ในวัยที่ก าลังพัฒนาทุกด้านและควรไดรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงามไปในทิศทางที่ถูก ประกอบ
กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความห่างเหินไม่ได้อยู่ร่วมกัน เนื่องจาก
ภาระหน้าที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแต่ละครอบครัว   โรงเรียนจึงมีส่วนส าคัญที่จะช่วยเหลือนักเรียนด้วย
ระบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่จะต้องมีการด าเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึด
หลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข   กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษาได้ตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สมบูรณ์และเกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องด้วยนวัตกรรม “จิตศึกษา” 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1   เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม “จิตศึกษา” 
           ๒.๒  เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนน าความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม “จิตศึกษา” ไปถ่ายทอดให้ครูผู้สอน 
           ๒.๓  เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถนิเทศครูผู้สอนในการน านวัตกรรม“จิตศึกษา” ไปใช้ในห้องเรียน 
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3. เป้าหมาย 
           3.1  เชิงปริมาณ  จัดอบรมผู้บริหารและคณะครู  ๖๐  คน ให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะ “จิตศึกษา” 
            ๓.๒  เชิงคุณภาพ  ผู้บริหารและคณะครู  ๖๐ คน  น านวัตกรรมจิตศึกษาไปใช้ 
 
๔.  วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมอบรมให้ความรู้คณะครูและ
ผู้บริหาร 
      1.1 ค่าวิทยากร ๑ คน คนละ 1,200 บาท   
๖ ชั่วโมง 
      ๑.๒  ค่าท่ีพัก  ๑๒  คน คนละ  ๖๐๐  บาท   
      ๑.๓  ค่าอาหารผู้เข้าประชุม๔๔ คน  คนละ  
๑๓๐  บาท  (5,720) 

 
 

7,200 
 

7,200 
 

5,600 

 
 

7,200 
 

 
 
 
 

7,200 
 

๕,60๐ 

  

กิจกรรมที่ ๒  คณะครูน านวัตกรรมจิตศึกษาไปใช้ -     
กิจกรรมที่ ๓  นิเทศติดตามประเมินผล -     

รวม 20,000 7,200 12,800   
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 
         ๕.๑    ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ 
         ๕.๒    สถานที่ด าเนินการ       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
๖. งบประมาณ    
         ๖.๑    จ านวน   ๒๐,๐๐๐  บาท 
         ๖.๒    รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
   
๗.  การวิเคราะห์ความเสียงของโครงการ            
       ๗.๑  ปัจจัยความเสี่ยง 
               ผู้บริหารไม่นิเทศติดตามผล 
       ๗.๒ แนวทางบริหารความเสี่ยง 
              นิเทศคิดตามผลและก ากับดูแล 
 
  ๘. ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมจิตศึกษา ร้อยละ    90 
ผู้บริหารโรงเรียนน านวัตกรรม จิตศึกษา ไปถ่ายทอดให้ครูผู้สอน ร้อยละ    90 
ผู้บริหารโรงเรียนสามารถนิเทศครูผู้สอนในการน าจิตศึกษาไปใช้ ร้อยละ    90 
 
 ๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๙.๑  ครูทุกท่านสามารถน านวัตกรรมจิตศึกษาไปใช้ในห้องเรียนเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ๙.๒  นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา ท าให้ผลการเรียนดีขึ้น 
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โครงการ   แข่งขันกีฬาวันครู ประจ าปี 2562 
ยุทธ์ศาสตร์ สพฐ.ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพฐ.ที่ 3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ          
    ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด 1   ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
    ครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพป.ที่ 1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
     และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานส านักงาน   มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ        
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอังควรา  รมยานนท์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ก าหนดจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาวันครู ประจ าปี 
๒๕๖2 ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เพ่ือเชื่อมความสามัคคีระหว่างข้าราชการครูทุกสังกัดในจังหวัดตราด 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมวันครูเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้จัดท าโครงการ“แข่งขันกีฬาวันครู 
ประจ าปี 2562” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ครูทุกสังกัดได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน 
 
๒. วัตถุประสงค ์
    1.เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ออกก าลังกาย ให้มีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรงสมบูรณ์ 
    2. เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดตราด 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดตราด  
 
๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ เชิงปริมาณ 
       จัดการแข่งขันกีฬา จ านวน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล 11 คน, วอลเลย์บอล (ชาย/หญิง), เป
ตอง (ชาย/หญิง) 
 ๔.๒ เชิงคุณภาพ 
                ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตราด มีความรักความสามัคคี 
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๕. วิธีด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน  

รายการ/กิจกรรม 
บาท 

ระยะเวลา 
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
ครั้งที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อม
จัดการแช่งขัน 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม20 คน 
คน ละ 25 บาท 
ครั้งที่ 2 ประชุมจับสลากการแช่งขัน 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม20 คน 
คน ละ 25 บาท 
ครั้งที่ 3 ประชุมสรุปการแช่งขัน 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน 
คน ละ 25 บาท 
  - ค่าห้องประชุม 2 ครั้งๆละ 300 บาท 

(2,400) 
 
 
 
 

500 
 
 

500 
 
 

500 
900 

  
 
 
 
 

500 
 
 

500 
 

 
500 
900 

 ตุลาคม 
2561  

- 
กันยายน 
๒๕62 

 
 

กิจกรรมที่ 2  จัดการแข่งขันกีฬา 
(47,600 บาท) 
ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค.61 – 16 ม.ค.
61 
1. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินฟุตบอล  
    (16 แมท ๆ ละ 200บาท) 
2. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
วอลเลย์บอล 
    (2 รุ่น 32 แมท ๆ ละ 6 คน ๆ ละ 
200บาท) 
3. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินเปตอง 
    (10 คน ๆ ละ 200บาท) 
4. ค่าวัสดุโครงการ 
5. ค่าของขวัญรางวัลการแข่งขัน 
6. ค่าเครื่องเสียงพิธีเปิด  
7. ค่าป้ายการแข่งขัน  
8. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
      (40 คน ๆ ละ 25 บาท)  

 
 
 
 
 

3,200 
 

19,200 
 

2,000 
 

4,700 
12,000 

 
4,000 
1,500 

 
1,000 

 
 
 
 
 

3,200 
 

19,200 
 

2,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,000 

 
 
 

1,500 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,700 

12,000 
 

 
 

ตุลาคม 
2561  

- 
กันยายน 
๒๕62 

 
 

รวม 50,000 24,400 8,900 16,700  
 
๖. สถานที่ด าเนินการ 
  ๑. ฟุตบอล สนามหน้าโรงเรียนกีฬา /สนามโรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ฯ 
 ๒. วอลเลย์บอล โรงยิมโรงเรียนคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)  
 ๓. เปตอง  สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) 
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๗. งบประมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
8. การประเมินโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-ร้อยละ ๙๐ ของนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน   
มีจิตใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย 

๑.ประมวลผลจากแบบสอบถาม 
  สรุปรายงานผู้ที่เก่ียวข้อง 

๑.แบบสอบถาม 
๒.สอบสัมภาษณ์ 

 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
 - งบประมาณ อาจไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 - ระดมทุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ  
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เชื่อมความสามัคคีระหว่างข้าราชการครูทุก
สังกัดในจังหวัดตราด    
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ออกก าลังกาย มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๔๖ 

โครงการ     ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยบุคลากร สพป.ตราด  
นโยบาย สพฐ. ที่ 3   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพฐ.ที่  3.2   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ 
    ตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด     1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
       ครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ 4   ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด          1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานส านักงาน   มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอังควรา  รมยานนท์  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2561 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ก าหนดให้ข้าราชการทุกคน มีกิจกรรมออก
ก าลังกายอย่างเป็นกิจวัตรในวันพุธของทุกสัปดาห์ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการออกก าลังกายที่เป็นเสมือนยาวิเศษ  
ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่แจ่มใสร่าเริง มีความอดทน  อดกลั้น ส่งผลให้ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ  
 ดังนั้น เพ่ือสนองตอบนโยบายรัฐบาล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้ก าหนด 
“โครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยบุคลากร สพป.ตราด” ขึ้น  
 
๒.วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  
 2. ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย อดทน อดกลั้น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  
 
๓.กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระถมศึกษาตราด  
 
๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑  เชิงปริมาณ 
  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดทุกคน 
 ๔.๒ เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดทุกคนได้เล่นกีฬา 
และออกก าลังกายตามความสามารถของตนเอง 
 
 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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๑๔๗ 

๕. วิธีด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 

กิจกรรมที่ 1 ออกก าลังกายวันพุธ 
ทุกสัปดาห์ เวลา 15.30 – 16.30 น. 
- วิทยากรน าออกก าลังกาย สัปดาห์ ละ  
1 ชม. ชัว่โมงละ 600 บาท 2 คน คนละ  
20 สัปดาห์ 

 
 
  
 

24,000 

 
 
 
 

24,000 

  
 
 
 
  

ต.ค.61- 
ก.ย.62 

กิจกรรมที่ 2 แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 
- วัสด ุ
- ค่าป้ายโครงการ/ลูกโป่งตกแต่งป้าย 
- น้ าดื่ม ผ้าเย็น และอ่ืน ๆ  
- ค่าวงดิริยางค์บรรเลงในขบวนพาเหรด+ 
พิธีเปิด 

 
3,000 
1,000 
1,000 

 
1,000 

 
 
 
 
 

1,000 

 
 

1,000 
1,000 

 

 
3,000 

 

รวมงบประมาณ 30,000  25,000 2,000 3,000  
 
๖.สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
 
๗. งบประมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 
8. การประเมินโครงการ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-ร้อยละของผู้เข้าอบรมได้ออก
ก าลังกายอย่างมีความสุข 

ภาคปฏิบัติ สัมภาษณ์ 

 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ไม่ปฏิบัติตามปฏิทินการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

2. โครงการที่เสนอขอบประมาณ ไม่ได้รับการอนุมัติ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 1. ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามปฏิทินการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม และด าเนินโครงการ  
ในรูปแบบคณะกรรมการ/คณะท างาน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2. หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของงบประมาณให้ความส าคัญกับโครงการที่เสนอของบประมาณ 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.๑  บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ออกก าลังกายอย่างมีความสุข 
 10.๒  บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความรู้และมีทักษะในการเล่นกีฬา 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๔๘ 

 
 
 
 
 
 
โครงการ   ปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจ เสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม สร้างข้าราชการ                                                      
                                โปร่งใส ตามหลักธรรมภิบาลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
นโยบาย สพฐ. ที่ 3   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพฐ.ที่   3.2   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ   
    ตามมาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด     1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
       ครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ สพป. ที่ 4   ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด         1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                          และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
มาตรฐานส านักงาน   มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ        
ลักษณะโครงการ           ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางจิราพร  ทองภักดี นายวัชระ  เอ่ียมกุลวรพงษ์ นายจิรวัฒน์  สุเมธวรรณ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ธันวาคม ๒๕๖๑ -  กันยายน  ๒๕๖๒  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. หลักการและเหตุผล  

    การขับเคลื่อนภารกิจแห่งองค์กร ให้บรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยบุคลากร     
ในหน่วยงานเป็นหลัก และต้องเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าทั้งด้านความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม       
ซึ่งหน่วยงานและหรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น  จึงควรตระหนักถึงบทบาท อ านาจหน้าที่ของตนเอง ที่จะท า
ให้ข้าราชการในสังกัดมีวินัยคุณธรรม จริยธรรมให้มากที่สุด เพ่ือป้องปรามมิให้มีการทุจริตในทุกรูปแบบ จึง
ควรมีมาตรการที่เข้มข้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์กรหรือผู้บังคับบัญชา ควรมีบทบาทหรือใช้อ านาจหน้าที่           
ในเรื่องวินัยคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการในสังกัด  
              จากเหตุผลดังกล่าวและด้วยภาวะวิกฤติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งประเทศไทยต้องเผชิญ
อยู่ขณะนี้และการเป็นหน่วยงานทางการศึกษาซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์อันจะส่งผลถึงเยาวชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญของ
ชาติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้จัดท าโครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือขัดเกลาจิตใจ 
เสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม สร้างข้าราชการโปร่งใส ตามหลักธรรมภิบาลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต ขึ้น  
 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
   เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราดให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการปฎิบัติธรรม น้อมน าหลักธรรมค าสอนสู่การปฎิบัติ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม สร้างข้าราชการ โปร่งใส ตามหลักธรรมภิบาล
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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๓. กลุ่มเป้าหมาย 
    ๑. ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด   
              ๒. ผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดทุกโรงเรียน  
 
 
๔. เป้าหมาย 

๔.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          ๑. ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.ตราด      จ านวน  ๖๕  คน 
                    ๒. ผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวน  ๑๐๙  คน 

๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาตราด มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการครูในสังกัด          
มีความรู้ เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการทางวินัยได้อย่างถูกต้อง และป้องปรามไม่ให้มีการทุจริต         
ในองค์กรทุกรูปแบบ  

 
๕. วิธีด าเนินกิจกรรม  งบประมาณ  และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 

๑. จัดท าและเสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. ประชุมวางแผนเตรียมการอบรม 
๔. ด าเนินการฝึกอบรมวินัย คุณธรรม
จริยธรรม จ านวน ๓ วัน ผู้เข้ารับการอบรม  
๑๘๐ คน     
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ/ 
อาหารกลางวัน ๑๘๐ คน มื้อละ ๑๓๐ บาท 
จ านวน ๒ วัน) 
    - ค่าอาหารเช้ามื้อละ ๕๐ บาท     
จ านวน ๑๘๐ คน x  ๒ วัน) 
    - ค่าอาหารเย็นมื้อละ ๑๕๐ บาท 
จ านวน ๑๘๐ คน x ๒ วัน) 
    - ค่าวิทยากร ๒ คน จ านวน  
๖ ชั่วโมง  ชั่วโมงละ 600 บาท 
    - ค่าพระวิทยากร ๒ รูป       
    - ค่าวัสดุ 
    - ค่าจัดท าป้าย 
    - ค่าห้องประชุมและที่พัก 
    - ค่าพาหนะ 
๕. ประเมินผลและรายงานผล      

 
 
 
   
 
 
 
 

๔๖,๘๐๐ 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

๕๔,๐๐๐ 
 

๑๔,๔๐๐ 
๑๔,๔๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
๓๕,๔๐๐ 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
    

 
 

๑๔,๔๐๐ 
๑๔,๔๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๔๖,๘๐๐ 
 
๑๘,๐๐๐ 
 
๕๔,๐๐๐ 
 
 
 
 
๒,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
๓๕,๔๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

๑ ธ.ค.๖๑ – 
๓๐ ก.ย. ๖๒ 
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                  รวม ๒๑๐,๐๐๐ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 
 
6. งบประมาณ   
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 60,000 บาท 
 2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 150,000 บาท  
 
๖.  สถานที่ด าเนินการ   
 วัดคมบาง จังหวัดจันทบุรี 
 
๗.  การติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด  ที่ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
บนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมีความสุข 

การสอบถาม  สัมภาษณ์ แบบสอบถาม 

 
๘.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
เป็นผู้ที่มีคุณธรรมบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ในการด าเนินการทางวินัยได้อย่างถูกต้อง และป้องปรามไม่ให้มีการทุจริตในองค์กรทุกรูปแบบ 
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับข้าราชการครูในสังกัด 
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ชื่อโครงการ               การปฐมนิเทศเบื้องต้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุใหม่                    
นโยบาย สพฐ. ที่ 3   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพฐ.ที่   3.2   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตาม  
    มาตรฐานวิชาชีพ  มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด     1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
       ครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ สพป. ที่ 4   ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด         1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                          และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
มาตรฐานส านักงาน   มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ        
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิฑูรย์  บุญสิน 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561  ถึง  30 กันยายน 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)  ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาตราด คาดว่าจะด าเนินการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งว่างและคาดว่าจะว่างเนื่องจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิมย้าย ลาออก 
เกษียณอายุ และเปลี่ยนต าแหน่ง ไม่น้อยกว่า  214  ราย ซึ่งข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุใหม่ในวันรายงาน
ตัววันแรกของแต่ละครั้งควรได้รับการปฐมนิเทศในเบื้องต้นจากทีมผู้บริหารระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาเพ่ือรับทราบทิศทางและแนวนโยบายการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าโครงการนี้   
  
  2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูบรรจุใหม่ได้รับทราบนโยบายของหน่วยงาน มีความรู้ มีความเข้าใจ 
ปฏิบัติงานตอบสนองนโยบาย 
   2.2 เพ่ือให้ข้าราชการครูบรรจุใหม่ได้มีความรู้ มีความเข้าใจในเบื้องต้นในการปฏิบัติตน  
การครองคน และการครองงานตามระเบียบ กฎหมายและแนวปฏิบัติในการรับราชการ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย  
  ข้าราชการครูที่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
ต าแหน่งครูผู้ช่วยในวันแรก 
 
4.เป้าหมาย 
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4.1 เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ซึ่งผ่านการสรรหาทุกกรณีไม่น้อยกว่า  214 ราย  
4.2 เชิงคุณภาพ 

4.2.1 ข้าราชการครูบรรจุใหม่ได้มีความรู้ มีความเข้าใจปฏิบัติงานตอบสนองตรงตาม 
นโยบายของหน่วยงาน 

4.2.2 ข้าราชการครูบรรจุใหม่ได้มีความรู้ มีความเข้าใจในเบื้องต้นในการปฏิบัติตน  
การครองคน และการครองงานตามระเบียบ กฎหมายและแนวปฏิบัติในการรับราชการ 
 
5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ//กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 
1.เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. กิจกรรม 
   - รับรายงานตัว 
   - พบผู้บริหารระดับสูง 
   - ประชุม อบรมรับทราบ
นโยบายจากทีมผู้บริหาร 
   - จัดท า ก.ค.ศ.16 และ
เอกสารส าคัญประกอบ 
การรับราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

17,000 

  
 
 
 
 
 
 
 

17,000 

 ต.ค.61 –  
ก.ย.62 

- ค่าห้องประชุม (คามทะเล) 3,000  3,000   
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  20,000  20,000    

 
 6. สถานที่ด าเนินการ 

 ห้องประชุมคามทะเล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 

7. งบประมาณ  
     งบประมาณ สพป.ตราด/จ านวน 20,000 บาท 
 
8.การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ข้าราชการครูบรรจุใหม่มีความรู้ มีความเข้าใจปฏิบัติงาน
ตอบสนองนโยบายของหน่วยงานได้ 
2.ข้าราชการครูบรรจุใหม่ได้มีความรู้ มีความเข้าใจในเบื้องต้น
ในการปฏิบัติตนการครองคน และการครองงานตามระเบียบ 
กฎหมายและแนวปฏิบัติในการรับราชการ 
 

การรายงาน แบบรายงาน 

 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

-ปัจจัยความเสี่ยง โครงการไม่ได้รับการอนุมัติ หรือ สพฐ./สพป.ตราด ไม่มีงบประมาณสนับสนุน
โครงการ 
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- แนวทางการบริหารความเสี่ยง ปรับระยะเวลาแต่ละกิจกรรมสั้นและลดน้อยลง 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ข้าราชการครูบรรจุใหม่รับทราบแนวนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงและมีความรู้  

มีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติท าให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงการ  พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินในสถานศึกษา 
นโยบาย สพฐ. ที่ 3   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์          3.2   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ 
    ตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ 4   ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด           1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                          และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานส านักงาน   มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ        
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนารถฤดี   จามลิกุล   
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.หลักการและเหตุผล 
                  ในการกระจายอ านาจการจัดการด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ ให้แก่ส่วนราชการ 
ตามแผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ส่วนราชการจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี  
และการพัสดุภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในภาครัฐ              
ที่เข้มแข็ง เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐในภาพรวมของส่วนราชการมีความถูกต้อง            
ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

         เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ  มีขั้นตอนที่ละเอียดอ่อน  และต้องด าเนินการ 
ด้วยความรวดเร็ว  ถูกต้อง ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของสถานศึกษาในสังกัด  จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานการเงินของสถานศึกษาให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ   และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ   การใช้จ่ายเงินภาครัฐของส่วนราชการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการ  รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ 
และตอบสนองกับการบริหารราชการแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการบริการ  การท างานเป็นทีม และหลักธรรมาภิบาล 
 
2. วัตถุประสงค์   
                  2.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  วิธีปฏิบัติ
ด้านเงินสามารถน าไปปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
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        2.2 เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ทัศนคติ  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
และเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานร่วมกัน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 
                      2.3  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนในการท างานให้รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการการครู   จ านวน 220 คน 
 
4. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
        4.1  เชิงปริมาณ 
                         4.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  จ านวน 110 โรงเรียน 1 โรงเรียนสาขา รวม  220  คน  
                         4.1.2  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  จ านวน  7  คน 
                 4.2  เชิงคุณภาพ 
                         4.2.1 ครูที่ปฏิบัติงานการเงินของสถานศึกษาสังกัดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด สามารถ น าความรู้ที่ได้รับในการอบรมไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
                         4.2.2  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้รับการพัฒนา             
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการเป็นส าคัญ และเพ่ิมความเข้มแข็ง          
ในการปฏิบัติงาน 
 
5. วิธีด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการ)  
 
ที ่
 

       
            กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  
ระยะเวลา งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

 
 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานการเงินของสถานศึกษา
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน   
ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 12 ชม. 
ชม.ละ 600 บาท จ านวน 2 วัน 
ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม       
    220  คน คนละ 130 บาท  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ส าหรับวิทยากร 2 คน  
ค่าจัดท าเอกสาร จ านวน 110 เล่ม 
ๆ ละ 50 บาท  
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พ.ค.-
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 รวมงบประมาณ 42,000 7,200 34,800 -  
 
6. สถานที่ด าเนินการ   
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   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
7. งบประมาณ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 42,000 บาท  
 
 
8. การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัด วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ครูผู้ปฏิบัติงานการเงิน ร้อยละ 80 มีความรู้
ความเข้าใจ ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานการเงินในสถานศึกษาได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
2.บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ ปฏิบัติงานการเงินได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พัฒนางานให้
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการ และเพ่ิมความเข้มแข็งในการ
ปฏิบัติงาน 

ตอบแบบสอบถาม 
 
 

1.แบบสอบถามการด าเนินงาน  
2.แบบรายงานผลการเข้ารับ 
การอบรม 
 
 
 
 
 
 

 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 - ปัจจัยความเสี่ยง  
 9.1 โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบ่อย ท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 9.2 มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมติ ครม.ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 - แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 9.3 ฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ การตั้งข้อสังเกต และข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

                สถานศึกษาในสังกัด/บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  สามารถปฏิบัติงานการเงินได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องและน า
ความรู้ไปปฏิบัติและพัฒนาการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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โครงการ   ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจ าปี 2562 
นโยบาย สพฐ.ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพฐ.ที่ 3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ 
              ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด    1.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
       ครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพป.ที่ 1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
     และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานส านักงาน   มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ        
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอังควรา  รมยานนท์   
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2561 มาตรา 39  ได้ก าหนดให้มีส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น โดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหัวหน้าส านักงาน
ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบังคับบัญชาและรับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานลูกเสือ เพ่ือ
บริหารงานลูกเสือในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลได้ก าหนดแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งเน้นด้านการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ มีระเบียบ มีวินัย มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติไทย  
โดยใช้กระบวนการลูกเสือช่วยพัฒนาไปสู่เป้าหมายได้  ซึ่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือเป็นกลไกลส าคัญในการที่จะ
ช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เจริญก้าวหน้า  
 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้ก าหนด “โครงการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจ าปี 2562” ขึ้น เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการลูกเสือให้กับ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ น าไปใช้ในกิจการลูกเสือของสถานศึกษาต่อไป 
 
๒.วัตถุประสงค์ 
    ๒.๑ เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 และข้อบังคับคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.2553 
    ๒.๒ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถน าความรู้ และทักษะในกระบวนการลูกเสือ 
ไปถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้มีวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้น  
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๓.กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด  
๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑  เชิงปริมาณ 
  1. บุลากรทางการลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารอง  
ขั้นความรู้เบื้องต้น จ านวน 6๐ คน เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้
ชั้นสูง (A.T.C.) หลักสูตร ๗ วนั ๖ คืน จ านวน 1 รุ่น 
  2. บุลากรทางการลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ  
ขั้นความรู้เบื้องต้น จ านวน 6๐ คน เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้
ชั้นสูง (A.T.C.) หลักสูตร ๗ วนั ๖ คืน จ านวน 1 รุ่น 
 ๔.๒ เชิงคุณภาพ 
  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือ 
และสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้น 
 
๕. วิธีด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการ)  

รายการ/กิจกรรม บาท ระยะเวลา งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1  ฝึกอบรม หลักสูตรวิชา
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้
ชั้นสูง(A.T.C.) (25,000 บาท) 
ด าเนินการฝึกอบรม จ านวน ๑ รุ่น ๗ วัน 
จ านวน 6๐ คน วิทยากร 2๐ คน  
1. ค่าเช่าเครื่องเสียง ๗ วันๆ ละ  
    2,0๐๐ บาท 
2. ค่าป้ายโครงการ 
3. ค่าเช่าโต๊ะ 15 ชุดๆละ 100บาท  
4. ค่าเช่าเก้าอ้ี 100 ตัวๆ ละ 5 บาท 
5. ค่าเช่าเต็นท์ 4 หลังๆละ 700 บาท     
6. ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด(เครื่องบวงสรวง ร.๖) 
7. ค่าตอบแทนประธานพิธีเปิด 

 
 
 
 
 
 

14,000 
1,500 
1,500 
500 

2,800 
3,700 
1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 

14,000 
 

1,500 
500 

2,800 
3,700 

 

 
 
 
 
 
 
 

1,500 
 

ต.ค. 61  
- 

ก.ย.62 
 
 

กิจกรรมที่ 2  ฝึกอบรม หลักสูตรวิชา
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้
ชั้นสูง(A.T.C.) (25,000 บาท) 
ด าเนินการฝึกอบรม จ านวน ๑ รุ่น ๗ วัน 
จ านวน 6๐ คน วิทยากร 2๐ คน  
1. ค่าเช่าเครื่องเสียง ๗ วันๆ ละ  
    2,0๐๐ บาท 
2. ค่าป้ายโครงการ 
3. ค่าเช่าโต๊ะ 15 ชุดๆละ 100บาท  

 
 
 
 
 
 
14,000 
1,500 
1,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
14,000 

 
1,500 

 
 
 
 
 
 
 

1,500 
 

ตุลาคม 
2561  

- 
กันยายน 
๒๕62 
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4. ค่าเช่าเก้าอ้ี 100 ตัวๆ ละ 5 บาท 
5. ค่าเช่าเต็นท์ 4 หลังๆละ 700 บาท     
6. ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด(เครื่องบวงสรวง ร.๖) 
7. ค่าตอบแทนประธานพิธีเปิด 

500 
2,800 
3,700 
1,000 

 
 
 
1,000 

500 
2,800 
3,700 

 
รวมเงิน 50,000 2,000 48,000   

 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
 
๗. งบประมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
8. การประเมินโครงการ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-ร้อยละของผู้เข้าฝึกอบรม มีความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือ  

- ภาคปฏิบัติ 
- สรุปรายงานผลแบบการประเมิน 

- สอบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมิน 

 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
 - จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูง 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 - หน่วยงานต้องสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.๑  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือ และสามารถน าไปถ่ายทอด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.๒  ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้นทุกคน 
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โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่เกาะกูด 
นโยบาย สพฐ. ที่ ๑ 
                   ที่ ๒ 
                   ที่ ๓  

จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ สพฐ. ๑.๒  
 
                  ๒.๓    
 
                  ๓.๒ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตจพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มที่ด้อย
โอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร  
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการน าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตัวช้ีวัด สพฐ. ๑.๒   
 
                              
 
                   ๒.๓  
                              

๓) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และ   
    ทักษะอาชีพท่ีเหมาะสมกับบริบท 
๗) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 
    ทุรกันดาร มีผลสัมฤทธ์สูงขึ้น 
๓) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
๔) ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ 

                              
 

๑๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
      ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจาก 
      ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

                  ๓.๒  ๑) ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ 
   ปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ สพป. ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัด สพป.            
 
                                   

๕. ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน  
    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
๙. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
    ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจาก 
    ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ยุทธศาสตร์ สพป.  ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพป.            ๑. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน 

    วิชาชีพและได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพป.            ๓.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
ยุทธศาสตร์ สพป. ที่ ๗ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ตัวช้ีวัด สพป.   
 
มาตรฐานเขต ที่  3       

๑.ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษา 
   ตามบริบทของพื้นที่ 
สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง       ใหม ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ,ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 

เกาะกูด 
ผู้รับผิดชอบ      นางบูรณ์นรา กณิกนันท์ และประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะกูด 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑ –   ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
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๑.  หลักการและเหตุผล  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้น านโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

หน่วยงานต้นสังกัดมาสู่การปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกิจกรรม/โครงการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่
จากผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รวมทั้ง NT ชั้นประถมศึกษาปีทิ่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๐                 
ในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดลดลงทุกระดับชั้น ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราดจึงมีแนวคิดการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเป็น
ฐาน  โดยงมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของโรงเรียนในแต่ละศูนย์
เครือข่าย โดยให้ศูนย์เขื่อข่ายร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาวางแผนและด าเนินการ
พัฒฒนาภายใต้บริบทของแต่ละศูนย์เครือข่าย  ซึ่งบริบทของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะกูดซึ่งเป็นโรงเรียน
พ้ืนที่เกาะ มีจ านวนโรงเรียน ๔ โรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NETและ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ลดลง
ทุกกลุ่มสาระ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงร่วมกับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะกูดจึง
ได้วางแผนด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่เกาะกูดขึ้น 
  
๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูพ้ืนที่เกาะผ่านกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
 ๒.๒ เพ่ือจัดค่ายวิชาการแบบเข้มภายใต้สภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาเกาะกูด 

๒.๓ เพ่ือประเมินผลการรด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่เกาะกูด 
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
๓.๑ ครูโรงเรียนพื้นที่เกาะกูดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะกูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวม ๔๐ คน  

 ๓.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะกูด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   
 
๔. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ     

๔.๑ เชิงปริมาณ   
๔.๑.๑ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูพ้ืนที่เกาะผ่านกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมทุก

โรงเรียนโรงเรียนละ ๒ ครั้ง 
๔.๑.๒ จัดค่ายวิชาการแบบเข้ม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑ ครั้ง ๒ วัน 
๔.๑.๓ ศึกษาผลการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่เกาะกูดก่อน

และหลังการด าเนินโครงการ ๒ ครั้ง 
 ๔.๒ เชิงคุณภาพ  

๔.๒.๑  ครูจัดการเรียนรู้มีคุณภาพตามหลักสูตรและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
๔.๒.๒  นักเรียนและครูที่เข้าร่วมค่ายวิชาการแบบเข้ม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความ

พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากขึ้นไป 
๔.๒.๓ ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่เกาะกูดอยู่ในระดับดี

ขึ้นไป 
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๕.  วิธีด าเนินการ/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน  
รายการ/กิจกรรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ครูเกาะกูด 
- ค่าวัสดุ 

 
 

๑๑,๓๐๐ 

   
 

๑๑,๓๐๐ 

ต.ค.๖๑  
– ก.ย.๖๒ 

กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับผลสัมฤทธ์ของ
นักเรียนชั้น ป.๖ อ.เกาะกูด 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ๓ คน ๆ ละ ๒ 
ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม 

 
 
 

๓,๖๐๐ 
 

๑๐,๔๐๐ 

 
 
 

๓,๖๐๐ 
 

 
 
 
 
 

๑๐,๔๐๐ 

 ต.ค.๖๑ – 
ก.ย.๖๒ 

กิจกรรมที่ ๓  นิเทศแบบมีส่วนร่วม 
- ค่าพาหนะ 

 
๑๐,๐๐๐ 

  
10,000 

  

รวมงบประมาณ 35,300 3,600 20,400 11,300  
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖.  สถานที่ด าเนินการ 
          โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะกูด  
 
๗. งบประมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวน ๓๕,๓๐๐ บาท  
 
๘. การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละของครูที่ผ่านกระบวนการนิเทศ
แบบมีส่วนร่วมสามารถจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพตามหลักสูตรและเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

-นิเทศ 
-ประเมินการจัดการเรียนรู้ 

-เครื่องมือนิเทศฯ 
-แบบประเมินการจัด 
การเรียนรู้ 

๒. นักเรียนและครูที่เข้าร่วมค่ายยวิชาการ
แบบเข้ม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมาก
ขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ ประเมินความพึงพอใจ 

๓.ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ เกาะกูดอยู่ ใน
ระดับดีข้ึนไป 

ประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการ 
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๙. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
 ๑. การเดินทางบนพ้ืนที่เกาะกูดยากล าบากอาจท าให้กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูพ้ืนที่
เกาะผ่านกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ๒. ค่ายวิชาการแบบเข้มที่จัดโดยน ามารวมกันในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งในเกาะกูด อาจมีความ
ยากล าบากกับโรงเรียนบ้านเกาะหมากในการน าเด็กมาเข้าค่าย 

๓. งบประมาณอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คืออาจไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการเนื่องจากพ้ืนที่
เกาะกูดมีค่าใช้จ่ายสูงในทุกด้าน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ๑.  พัฒนาทีมนิเทศบนเกาะกูดให้สามารถนิเทศกันเองโดยไม่ต้องรอทีมจากเขตพ้ืนที่ 
 ๒. ในส่วนโรงเรียนบ้านเกาะหมาก อาจจัดค่ายวิชาการแบบเข้มโดยให้ทีมวิทยากรเคลื่อนที่ไปหาเด็ก
แทนการน าเด็กมารวมกันในเกาะกูด 
 ๓. ด้านงบประมาณโรงเรียนในศูนย์เกาะกูดอาจแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น มาร่วม
สนับสนุนงบประมาณ 
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โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
นโยบาย สพฐ. ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ สพฐ.ข้อ 2.3   พัฒนาของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  มีความเป็นเลิศ 
    ด้านวิชาการน าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัด สพฐ ข้อที่ 11  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
    (O- NET) มากกว่าร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมกาจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัด สพป.            ที่ 9 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                     (O - NET) มากกว่าร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 
มาตรฐานเขต ที่  3       สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศฯ สพป.ตราด และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจงกล ม่วงทิม และประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง 2 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2561 ถึง   กุมภาพันธ์  2562 

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

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในระดับต่างๆ ในระดับชาติ NT/ O-NET ผลปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ O-NET ของ
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง 2 ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษายังต่ า
กว่าระดับประเทศ ซึ่งศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง 2 ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา 
ผลการทดสอบ O-NET ของศูนย์เครือข่ายฯให้สูงขึ้น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้น   ป.6  และ  ม.3  
 
3. กลุ่มเป้าหมาย   
 นักเรียนชั้น  ป.3 , ป.6  โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง 2 
 
4. เป้าหมาย 
  4.1  เชิงปริมาณ 
                นักเรียนชั้น   ป.6  และ  ม.3 มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ย   O-Net   ของโรงเรียนสูงขึ้น 
 4.2  เชิงคุณภาพ 
           นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ย   O-Net  ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาเขาสมิง 2  สูงขึ้น  ร้อยละ 3 
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5.  วิธีการด าเนินงาน  /กิจกรรม  /งบประมาณ 
รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการและคณะ
ครูเพ่ือวางแผนด าเนินงาน 

    พ.ย. 61 

กิจกรรมที่ 2  ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรยีน 4 กลุ่มสาระ คณิตศาสตร ์
วิทยาศาตร ์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
 - ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน  
   นักเรียน ป.6 จ านวน  206 คน นักเรียน 
   ม.3 จ านวน  64 คน รวม 270 คน 
   ค่าอาหารคนละ 130 บาท 2 วัน   
- ค่าเอกสาร 

 
 
 
 
 
 

70,200 
10,000 

  
 
 
 
 
 

70,200 

 
 
 
 
 
 
 

10,000 

พ.ย. 61    
ถึง 

ก.พ.62 

กิจกรรมที่ 3  นิเทศติดตาม การจัดการเรียน
การสอน 
 -  ค่าพาหนะของศึกษานิเทศก์และ
ศึกษานิเทศก์เครือข่ายฯ จ านวน ๒ คน 

 
 
 

2,400 

 
 
  

 
 
 

2,400 

 พ.ย. 61    
ถึง 

ก.พ.62 

รวม 82,600   72,600 10,000  
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ เขาสมิง 2 
 
7.  งบประมาณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวน   92,600 บาท 
 
8.  การประเมินโครงการ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
       นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการทดสอบระดับชาติ 
เฉลี่ย   O-Net  ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ            
เขาสมิง 2  สูงขึ้น  ร้อยละ 3 

ตรวจสอบผลการ
ทดสอบระดับชาติ 

รายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง  การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ท าให้การด าเนินการไม่เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด 
 แนวทางการบิหารความเสี่ยง จัดสรรงบประมาณให้ทันก าหนดตามปฏิทิน 
  
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ย   O-Net  ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ               
เขาสมิง 2  สูงขึ้น  ร้อยละ 3      
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ชื่อโครงการ             พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ 
นโยบาย  สพฐ. ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ๒.3   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                               ในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัด  ด้านผู้เรียน     ๑๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                                      ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึน  
           จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
   ด้านสถานศึกษา    ๑) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
                                      การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
นโยบาย  สพฐ. ที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ๓.๒   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมมรรถนะตาม 

           มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด     ๒.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

               การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
               ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

ยุทธศาสตร์ สพป. ที่ ๑   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัด     ๗. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรณท่ี ๒๑ จากการเรียนรู้ในการ 
                                   ปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการ และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
      ๘. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
                                   ได้รับการเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
       ๙. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)   
                                    มากกว่าร้อยละ ๕๐  เปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา     
ยุทธศาสตร์ สพป.  ที่ ๔  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด    ๑. ร้อยละของครูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน 
                                   วิชาชีพและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรฐาน เขต ที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ           ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตราด , 
    ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวผกายรัตน์ บริรักษ์ศุภกร  และประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  –  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.หลักการและเหตุผล 
    ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ก าหนดให้การประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษา
ที่สถานศึกษาจัดท า เพ่ือให้เกิดการพัฒนา และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน               
ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้อง
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๑๖๖ 

และตอบสนองตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  รวมถึงความสอดคล้องกับจุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา 
และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป   

  ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับผิดชอบ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ  ตระหนักและให้ความส าคัญต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
แหลมงอบ   
    
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้สูงขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ด้านการอ่านออก 
เขียนได้  อ่านคล่อง เขียนคล่อง สื่อสารได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้เต็มตามศักยภาพทั้งสี่ด้าน (ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – 
จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา)  
 ๒.๔ เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑ นักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ  จ านวน  ๑๒ โรงเรียน ๑,๒๙๓  คน 
 ๓.๒  ครูผู้สอน จ านวน ๑๒ โรงเรียน จ านวน ๙๔ คน 

๓.3 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน ๖ โรงเรียน ๖ คน   
 

๔. เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๔.๑ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน

ระดับชาติ (National Test : NT) สูงขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๔.๒ ร้อยละ๘๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการ

ทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test : O - NET) สูงขึ้นจากปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๔.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับการพัฒนาด้านการ
อ่านออก เขียนได้  อ่านคล่อง เขียนคล่อง สื่อสารได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 ๔.๔ ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเต็มตามศักยภาพท้ังสี่ด้าน  
 ๔.๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๖๗ 

 
๕.  วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ /ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการฯ 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 
๓. ด าเนินงานโครงการดังนี้ 
    กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยจัดการเรียนการสอน 
ใช้โรงเรียนเป็นฐานสร้างการมีส่วนร่วมโรงเรียน
ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบพัฒนา 
ศักยภาพความสามารถด้านภาษาความสามารถ 
ด้านค านวณ และความสามารถด้านเหตุผล 
     กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษา       
ปีที่ ๓ โดยจัดค่ายส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จ านวน ๔ วัน มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและ 
อาหารกลางวันจัดเลี้ยงนักเรียน ครูผู้สอนและ 
คณะท างาน จ านวน ๑๘๐ คน/วันๆ ละ  
๑๓๐ บาท   ( ๗๐,๒๐๐ )  
     กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาศักยภาพนักเรียน 
ปฐมวัย โดยใช้การมีส่วนร่วมของโรงเรียนใน
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา จ านวน ๒ วัน ใช้ฐานการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้กีฬาปฐมวัย ฐานการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค ์
และฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย  
     กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ โดย
สร้างการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย 
สถานศึกษาแหลมงอบ  
    กิจกรรมที่ ๕ นิเทศติดตามการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย 
สถานศึกษาแหลมงอบ โดยใช้กระบวนการ 
AAR 
     กิจกรรมที่ ๖ สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๙,๖๐๐ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๙,๖๐๐ 

 พ.ย. ๖๑ 
พ.ย. ๖๑ 

 
พ.ย. ๖๑ - 
มี.ค. ๖๒ 

 
 
 
 

พ.ย. ๖๑ - 
เม.ย. ๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. –  
ส.ค.๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย. ๖๑ - 
ก.ย. ๖๒ 

 
 

พ.ย. ๖๑ - 
ก.ย. ๖๒ 

 
ก.ย. ๖๒ 

 

  

รวมงบประมาณ 59,600     
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๖. สถานที่ด าเนินงาน 
          โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ 
 

๗. งบประมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวนเงิน ๕๙,๖๐๐ บาท   
๘. การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการวัดความ 
สามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) สูงขึ้น
จากปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สอบ NT ป.๓ปี
การศึกษา๒๕๖๑ 
 

 แบบทดสอบ NT  
 ป.๓ปีการศึกษา    
 ๒๕๖๑ 

๒. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 
Education Test : O - NET) สูงขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สอบ O-NET ม.๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 แบบทดสอบ O-NET   
 ป.๖ ปีการ ศึกษา   
 ๒๕๖๑ 

๓. ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education 
Test : O - NET) สูงขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สอบการอ่านออก 
เขียนได้  
 

 แบบทดสอบ O-NET   
 ม.๓ ปีการศึกษา   
 ๒๕๖๑ 

๔. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ ได้รับการพัฒนาด้านการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียน
คล่องสื่อสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

อ่านคล่อง 
เขียนคล่อง  
สื่อสารได้ 

แบบทดสอบ 
 

๕. ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ 
เต็มตามศักยภาพทั้งสี่ด้าน 

สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

๖. ร้อยละของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนา 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

๗. ร้อยละของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ
ได้รับการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 

 
๙. การวิเคราะห์ความเสียง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  ๒. การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้การด าเนินงานไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการ
ด าเนินงานโครงการ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

๑. สร้างการมีส่วนร่วมภายในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาในการพัฒนานักเรียนตามเป้าหมาย 
ของโครงการ 

๒. จัดหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบเป็นต้นแบบพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
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 ชื่อโครงการ  ส่งเสริมศักยภาพครูและนักเรียนในการเรียนรู้มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 
นโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพฐ.  ที่ 2.3  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการรียนรู้ศตวรรษท่ี ๒๑ มีความเป็นเลิศ 
      ด้านวิชาการน าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   ที่ 3.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนา 
                                          สมรรถผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีทักษะทีจ าเป็น ในศตวรรษที่ 21  
                                          น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education) 
    ที่ 3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21  
                                         มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัด สพฐ.  ข้อ 2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ 
                                       ต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
   ข้อ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
     ข้อ 8 ผู้เรียนมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่าง 
                                        มีประสิทธิภาพ 
   ข้อ 9 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนผ่าน 
                                       กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ข้อที ่1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
   ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ 

ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
และบริบทของพ้ืนที่ 

ตัวช้ีวัด สพป.   ข้อที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้าน 
                                          การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
   ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ 

ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
และบริบทของพ้ืนที่ 

    ข้อที่ 4 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาการสมวัย 
      ข้อที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนแต่ละดับชั้น อ่านออก เขียนได้ ตามเกณฑ์ท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
      ข้อที่ 7 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จากการเรียนรู้ 

ในการปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่  
มาตรฐานเขต ที่  3       สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตราด / 
    ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้าง 
ผู้รับผิดชอบ นายวิเศษ  พ่ึงประยูร  /ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้าง 
ระยะเวลาด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 
................................................................................................................................................................... 
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๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 6 
กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ 
สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน          
ได้อย่างมีความสุข   ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจึงจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนไปของสังคมและหลักสูตร  โดยจัดกิจกรรมฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  เพ่ือพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และ
กิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดจนการเพิ่มทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บุคลากรที่ความเป็นครูมือ
อาชีพ และมีสื่ออุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัยเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความเป็นสากล การจัดการศึกษาให้เป็น
การพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานประกอบกับนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการในการ
พัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนส านักงานคณะกรรมการ การศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐานจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์เป็นแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับคนไทยทุกคนโดยจัดการเรียน
การสอนทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพเพ่ือรองรับการมีอาชีพตั้งแต่การเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น
รากฐานในการพัฒนาประเทศเพราะทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของชาติซึ่งเกิดจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมท าและลงมือปฏิบัติ
อย่างจริงจัง 
  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
ได้ท าแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยก าหนดให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสริมทักษะอาชีพต้องเลือกเรียน 
วิชาเสริมเป็นสาขาวิชาชีพเพ่ือการวางแผนอาชีพในอนาคตเป็นการรวมเอาแนวคิดการจัดการศึกษาเพ่ือการ          
มีงานท าและการเตรียมคนเข้าสู่โลกของงานในศตวรรษที่ 21โดยให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะที่สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานหรืออาชีพในอนาคตและให้การศึกษาแก่ผู้เรียนในวิธีและรูปแบบที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ของตนเอง 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจัง และต่อเนื่องโดย
ได้ตั้งคณะท างานพิจารณาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพ่ือปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธสักราช 2560 เป็นหลักสูตรสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ส านึกในความเป็นไทยและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติในอนาคต 
   ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติที่มีความส าคัญต่อคนไทยเป็นอย่างยิ่ง ดังพระราชด ารัสในพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า “...ประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเอง ซึ่งต้องหวงแหน...เราโชคดี       
ที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้” (2505 : 201) 
   ภาษาไทยมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคนไทยในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมประจ าชาติและยังเป็น
เอกลักษณ์ที่ส าคัญ เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างเอกภาพของชาติท าให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ตลอดจนเป็นเครื่องมือที่ใช้พัฒนาคนในชาติ เพราะการศึกษาเล่าเรียนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการ
ถ่ายทอดความคิดล้วนต้องใช้ภาษาท้ังสิ้น ดังนั้น ภารกิจของการศึกษาประการหนึ่งก็คือการสอนภาษาไทยให้
คนในชาติสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของตนเอง และสามารถสืบทอดมรดกทางภาษาซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาติ มีความชื่นชมที่จะใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้องและมีเจตนคติที่ดีต่อภาษาไทย(ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ. 2532 : 76) ดังนั้น
การศึกษาวิชาภาษาไทยจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับคนในชาติของเราซึ่ง วรรณี โสมประยูร (2534 : 28) ได้สรุป
ความส าคัญของการสอนภาษาไทยไว้ตอนหนึ่งว่า มนุษย์ได้ใช้ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน เป็นเครื่องมือใน
การศึกษาความรู้ เพ่ือประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในด้านอื่น ๆ เพราะคนเรา
ได้รับความรู้ ความคิดต่าง ๆ จากการฟัง การอ่าน แล้วการเขียนบันทึกไว้เพ่ือพูดหรือเขียนถ่ายทอดให้ผู้อื่น
เข้าใจอีกทอดหนึ่ง การเขียนของนักเรียนที่อ่อนภาษาจึงท าให้อ่อนวิชาอ่ืน ๆ ด้วย 
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ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างว่าความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยส าคัญต่อ  
การพัฒนาประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศักยภาพของแรงงาน ซึ่ งรัฐบาลได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน จึงมีนโยบาย
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนในทุก ๆ ระดับเพ่ือให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ โดยมีภ าษาอังกฤษเป็น
ภาษากลางส าหรับการติดต่อสื่อสารทุกประเภท โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องสร้างนักเรียน
ให้เป็นบุคลากรของประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเนื่องจาก นักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 จะต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในประชาคมโลกได้ดี   รวมทั้งสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ข่าวสาร และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือถ่ายทอด
แลกเปลี่ยน สร้างองค์ความรู้ และสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ กับเพ่ือนร่วมอาชีพในระดับ
นานาชาติได้ 

ภาษาอังกฤษมีความส าคัญยิ่งปัจจุบัน เพราะใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ทางวิชาการและการ 
รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมนุษย์ ซึ่งเป็นจุดหมายส าคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพประชากรของประเทศ อีกทั้งพ้ืนที่ของอ าเภอเกาะช้าง เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชาวต่างชาติเข้ามา
ท่องเที่ยวเป็นประจ าตลอดทั้งปี จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษจาก
เจ้าของภาษาโดยตรง โดยจัดกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนในชาติมีความสนใจที่จะเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษตลอดเวลาจนเป็นนิสัย ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคตต่อไป แนวคิดและ
วิธีการที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษให้เกิดแก่เยาวชนในวัยเรียนระดับประถมศึกษา ก็คือการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงขึ้นในโรงเรียน เพราะการเรียนภาษาอังกฤษเป็นการเรียนรู้ที่ท าให้
นักเรียนเกิดความช านาญและทักษะในการอ่าน การพูด การเขียน สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ การ
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนให้เกิดความเร้าใจให้อยาก
เรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของอ าเภอเกาะช้างและเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ส าคัญ ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาดูงานจากโรงเรียนต่างๆ เป็นจ านวนมากในแต่ละปี 
 จากเหตุผลดังกล่าว ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้างจึงด าเนินกิจกรรมทั้ง หมด 5 กิจกรรมด้วยกันดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 กิจกรรมที่ 2 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า ในศตวรรษท่ี 21 
 กิจกรรมที่ 3 การจัดการเรียนรู้ ภาษาไทยระดับประถมศึกษาเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อจากระดับปฐมวัย 
 กิจกรรมที่ 4 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาครูสู่เด็กปฐมวัย 
 กิจกรรมที่ 5 นิเทศและติดตามโรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้าง  
 
๒. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้นักเรียนได้รับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ 
2.2  เพ่ือให้นักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการจัดการ ทักษะการท างาน 

ร่วมกัน ท างานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพเหมาะสมตามวัย 
2.3  เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในการจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อการสอน 

เพ่ือแก้ไขปัญหานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ 
2.4  เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยของสถานศึกษาสามารถน ากิจกรรม Active Learning ไปพัฒนาเด็ก 

ระดับปฐมวัย 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 นักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้าง    จ านวน   1,387  คน 
 3.2 ผู้บริหารและครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 70 คน 
 
4. เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1 ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทางการเรียน ร้อยละ 100 
 4.2 ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 
 4.3 ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการมีงานท า ร้อยละ 100 
 4.3 ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 100 
 
5. วิธีการด าเนินงาน / งบประมาณ /ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

รายการ / กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม

โครงการ 
    

ต.ค.61 - 
ก.ย.62 

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 

    

3. ด าเนินงานตามโครงการ   
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารนักเรียน ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
บุคลากร จ านวน 1 วัน วันละ  120 คน 
   -  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  (120 คน  100บาท  2 วัน)  
   -  ค่าวัสดุ     

 
 
 
 
 
 

24,000 
1,000 

  
 
 
 
 
 

24,000 

 
 
 
 
 

 
 

1,000 
กิจกรรมที่ 2 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือการมีงานท า ในศตวรรษที่ 21 นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 5 โรงเรียน 
จ านวน  90  คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา        
ปีที่ 3 จ านวน 1 โรงเรียน จ านวน  20  คน  
บุคลากร จ านวน 5 โรงเรียน จ านวน  10  
คน วันละ 120 คน 
  -  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
เป็นเงิน (120คน  100บาท  1 วัน)   
  - ค่าวัสดุ 

  
 
 
 
 
 
 
 

12,000 
1,000 

  
 
 
 
 
 
 
 

12,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

ต.ค.61- 
ก.ย.62 
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รายการ / กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 
กิจกรรมที่ 3 การจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย
ระดับประถมศึกษาเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อ
จากระดับปฐมวัย ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนศูนย์เครือข่ายเกาะช้างที่สอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จ านวน 5 
โรงเรียน  จ านวน 30 คน จ านวน 2 วัน 
   - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (30 คน x 120 บาท x 1 วัน)   
   - ค่าวิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600บาท 
   - ค่าท่ีพัก 
   - ค่าวัสดุ 

  
 
 
 
 
 

 
3,600 
3,600 
1,000 
1,900 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 

1,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,900 

 
กิจกรรมที่ 4 การจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning เพ่ือพัฒนาครูสู่เด็กปฐมวัย 
ครูและบุคลากรในโรงเรียนศูนย์เครือข่าย
เกาะช้างที่สอนปฐมวัย จ านวน 5 โรงเรียน  
จ านวน 20 คน จ านวน 2 วนั 
   - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (20 คน x 120บาท x 2 วัน)  
   -  ค่าวิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมงฯ ละ 600บาท  
   -  ค่าท่ีพัก 
   -  ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 

4,800 
3,600 
1,000 
2,600 

 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 
 

 
 
 
 
 
 

4,800 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,600 

กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตาม คณะครู – 
นักเรียน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้าง 
   - ค่าพาหนะ นิเทศ ติดตามฯ 

 
 

3,000 

  
 

3,000 

 

รวมงบประมาณ 63,100 7,200 49,400 6,500  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. สถานที ่
 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้าง 
 
7. งบประมาณ 
             จ านวน  63,100  บาท 
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8. การประเมินโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 80 ครูและนักเรียนได้รับทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 

- ทดสอบ 
 

- แบบทดสอบ 
 

ร้อยละ 80 นักเรียนได้รับการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สูงขึ้น 

- ทดสอบ - แบบทดสอบ 

ร้อยละ 80 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาให้มีสมรรถนะตามวิชาชีพ 

- สัมภาษณ์ 
 

- สัมภาษณ์ 

 
9  . การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  ปัจจัยความเสี่ยง 

1. งบประมาณล่าช้า 
2. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรน้อย และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 3. สภาวะอากาศท่ีแปรปรวน บนเกาะ 
         แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. สร้างการมีส่วนร่วมภายในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาในการพัฒนานักเรียนตามเป้าหมายของ
โครงการ 

2. จัดหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย อ่านออก เขียนได้ ตามเกณฑ์ 
3. ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน 
4. ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร สามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้ตามศักยภาพ 
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โครงการ         ยกระดับคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่ายปทุมหลวง                         
นโยบาย สพฐ.      ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      ๓. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพฐ.      ๒.๓ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศ 

                 ด้านวชิาการน าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัด สพฐ.      ๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
       ๕. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน  
                (Reading Literacy) 
       ๖. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์  
                  (Mathematical Literacy) 
        ๗. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์  
                  (Scientific Literacy) 

        ๑๑. ร้อยละผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า  
              ร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

กลยุทธ์ สพฐ.         ๓.๒ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตาม  
              มาตรฐาน วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตัวช้ีวัด สพฐ.     ๑. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
                ครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ๒. ผู้บริหาร ครูและบุคลาการทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
              การจัดการเรียนรู้  และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
             ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคค 

ยุทธศาสตร์ สพป.       ๑. พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  
ตัวช้ีวัด สพป.         ๙. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
                                    มากกว่าร้อยละ ๕๐ เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ยุทธศาสตร์ สพป       ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพป.        ๑. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
       และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรฐานเขต ที่        3 สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายวิจิตร สัมโย และประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง   
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
.................................................................................................................................................................. 
๑.  หลักการและเหตุผล  

 การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน              
การแข่งขันของประเทศขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของคนมากกว่าจ านวนคนและทรัพยากรเช่นในอดีต  
การขับเคลื่อนการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะที่จ า เป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองของโลก ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้น า
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นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการด าเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมาพบว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นการด าเนินการตามสภาพปัญหาในภาพรวม ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ
จ าเป็นของบางโรงเรียน ท าให้โรงเรียนไม่ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพที่แท้จริงและตามความต้องการ
ของโรงเรียน ส่งผลให้การยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่ดีเท่าที่ควร  ดังนั้น การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของโรงเรียนจึงนับเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่จะน าสู่
ความส าเร็จ แต่หากจัดให้ทุกโรงเรียนด าเนินการตามสภาพความต้องการของตนเองและสอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด อาจเป็นภาระงานที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากพ้ืนฐานและความพร้อมของแต่ละโรงเรียนมีไม่
เท่ากัน การรวมกลุ่มของโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันจะช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดีกว่าการ
ด าเนินการเพียงล าพัง  ซึ่งการรวมกลุ่มโรงเรียนนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดได้จัดให้มี
การรวมกลุ่มตามสภาพพ้ืนที่เป็นศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ๑๑ ศูนย์เครือข่ายแล้วตามหลักการกระจายอ านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษาโดยตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕   พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในศูนย์เครือข่าย ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
จึงใช้แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามจุดเน้นและมาตรการที่ สพฐ.ก าหนด   

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง  มีโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย จ านวน  ๑๒  โรงเรียน(ไม่รวม
เอกชน) โดยเป็นโรงเรียนรัฐบาลจ านวน  ๑๒  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลตราด  โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล  
โรงเรียน วัดหนองเสม็ดฯ โรงเรียนวัดไทรทอง  โรงเรียนบ้านปากคลองน้ าเชี่ยว  โรงเรียนวัดแหลมหหิน   
โรงเรียน  วัดหนองคันทรง  โรงเรียนวัดห้วงน้ าขาว โรงเรียนบ้านเปร็ดใน โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ โรงเรียนบ้าน
แหลมพร้าว และโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ  โรงเรียนทั้งหมดในศูนย์เครือข่ายมีทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่  ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก  ส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษามีความแตกต่างกัน ดังนั้นโครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาศูนย์เครือข่ายปทุมหลวง นี้จึงเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายในศูนย์เครือข่าย 
 
๒. วัตถุประสงค์  

  ๒.๑ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
( O-NET) ชั้น ป.๖ และ ม.๓ 

  ๒.๒ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการประเมินคุณภาพศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
( NT) ชั้น ป.๓ 
  ๒.๓ เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในการ 
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา  
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 

๓.๑ ประธานและกรรมการศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 
๓.๒ ผู้อ านวยการโรงเรียนและรองผู้อ านวยการโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 
๓.๓ ครูทุกคนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 
๓.๔ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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๔. เป้าหมาย     
๔.๑ เชิงปริมาณ   
 ๔.๑.๑  โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายปทุมหลวง จ านวน ๑๑ โรงเรียน ครู ๑๗๖ คน นักเรียน 

๘๘๕ คน (แยกเป็น ป.๓ ๔๔๘ คน ป.๖ ๔๒๒ คน ม.๓ ๑๕ คน) 
 ๔.๑.๒  ค่ายวิชาการนักเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ จ านวน ๓ วัน 
 ๔.๑.๓  อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๒ วัน 
๔.๒ เชิงคุณภาพ  

  ๔.๒.๑ โรงเรียนมีคะแนนผลการประเมินระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT) เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ 
         เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 
๔.๒.๒ โรงเรียนมีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ 
         เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 
๔.๒.๓  ร้อยละ ๑๐๐ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพ 
          ในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ      
๔.๒.๔ ร้อยละ ๑๐๐ ผู้บริหาร ครูและบุคลาการทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร 
         สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่  
         หลากหลายตามศักยภาพ ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

 
๕.  วิธีด าเนินการ/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 
๑. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการฯ  
  - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ๒๐ คน คนละ            
๑๓๐ บาท   ๑ วัน 

_  _  พ.ย. ๖๑ 
- 

ก.ย.62 
 
 
 
 
 
 

๒. ค่ายวิชาการ 
   ๒.๑ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
( O-NET) ชั้น ป.๖ และ ม.๓ 
    - ค่าอาหาร อาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม จ านวน ๑ วัน/คน 
คนละ ๑๐๐ บาท (เหมาจ่าย) 
จ านวน ๔๓๗ คน 

 
 
 
 
 
 
 

๔๓,๗๐๐ 

  
 
 
 
 
 
 

๔๓,๗๐๐ 
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รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 
  ๒.๒ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนโครงการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา (NT) ชั้น ป.๓ 
    - ค่าอาหาร อาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม จ านวน ๑ วัน/คน 
คนละ ๑๐๐ บาท (เหมาจ่าย)  
จ านวน ๔๔๘ คน 

 
 
 
 
 
 

๔๔,๘๐๐ 

  
 
 
 
 
 

๔๔,๘๐๐ 

 พ.ย. ๖๑ 
- 

ก.ย.62 
 
 
 
 
 
 

๓. อบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนการ 
เรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม ๑๘๐ คนๆ ละ ๑๓๐ บาท 
๒ วัน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ๑ คน  
ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท จ านวน  
๑๒ ชั่วโมง 
- ค่าวัสดุเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 

๔๖,๘๐๐ 
 
 

๗,๒๐๐ 
๓,๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๗,๒๐๐ 

 
 
 
 

๔๖,๘๐๐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓,๑๐๐ 
4. นิเทศติดตามผลการด าเนนิงาน 
   ตามโครงการ  
   - นิเทศโรงเรียนในศูนย์ฯ  

 
 

- 

   

5. สรุปและรายงานผล 
การด าเนินโครงการ 

 
- 

   
- 

รวม ๑๔๕,๖๐๐ ๗,๒๐๐ ๑๓๕,๓๐๐ ๓,๑๐๐  
 
๖. สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์เครือข่ายปทุมหลวง (โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)) 
 
๗. งบประมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ๑๔๕,๖๐๐ บาท 
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๑๗๙ 

๘. การประเมินโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.ร้อยละของนักเรียนที่เข้าค่ายวิชาการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- สอบถาม แบบสอบถามความพึงพอใจ 

๒.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  O-NET  NT  เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๓ 

- ผลการทดสอบ แบบวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สถานศึกษา 

- สอบถาม 
- สัมภาษณ์/สังเกต 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
แบบสัมภาษณ์ประกอบการ
สังเกต 

 
๙. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ๙.๑ ปัจจัยความเสี่ยง 
      - งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรล่าช้า  
 ๙.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      - ติดตามสอบถามเป็นระยะ 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
 ๑๐.๒ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
ศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑๐.๓ สถานศึกษามีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
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๑๘๐ 

โครงการ    พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
นโยบาย สพฐ.   ที่ ๒   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

          ที่ ๓   พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพฐ      ๒.๑  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
     เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๑๑ น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
   ๒.๓ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศ 
            ด้านวิชาการน าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   ๓.๒ พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ 
            ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวชี้วัด  สพฐ.    ที ่๒.๑(๑) ข้อ ๒.๓(๒) ข้อ ๓.๒(๒) 
ยุทธศาสตร์ สพป. ที่ ๑.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
    ที่ ๔.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัด สพป.      ข้อ ๑ (๗และ ๙) ข้อ ๔ (๑) 
มาตรฐานเขต ที่        2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
          3 สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
ผู้รับผิดชอบ   นางสุพัตรา เรืองขจิต และประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ าตราด  
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
.............................................................................................................................. ................................... 
๑.หลักการและเหตุผล 
               หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนานักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นแประมุข มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้งเจตนคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้น การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากประสบการจริง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
               ในการนี้ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ าตราด จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับสติปัญญา และความสามารถของผู้เรียน ในการพัฒนาด้านทักษะพิสัย พุทธิพิสัย และจิตพิสัย น าไปสู่
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของแต่ละโรงเรียนและจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพและมีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะที่สอดคล้อง
กับศตวรรษที่ ๒๑ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือให้ผู้เรียน              
มีทักษะอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องตามช่วงวัย 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ การจัดท าสื่อ และ
ทักษะการภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เพ่ือยกระดับผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (O - NET) เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓  
 ๒.๓ เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการในงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
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๑๘๑ 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑  ครูแกนน าผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ในศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาลุ่มแม่น้ าตราด 
          ๓.๒  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ าตราด 
 
๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ เชิงปริมาณ 
  ๔.๑.๑ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาลุ่มแม่น้ าตราด จ านวน  ๔๐ คน 
  ๔.๑.๒ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
ลุ่มแม่น้ าตราด จ านวน ๑๕๐ คน 
  ๔.๑.๓ ผู้บริหาร ครูและผู้เรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ าตราด จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และ
เทคโนโลยี 
 ๔.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๔.๒.๑ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิควิธีการสอนวิชาภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔.๒.๒ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
ลุ่มแม่น้ าตราด ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ เทคนิคการคิดวิเคราะห์ข้อสอบ และมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O - NET) ให้เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ จากฐานเดิม 
  ๔.๒.๓ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ ในงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และเทคโนโลยี ร้อยละ ๑๐๐ 
 
๕. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครู 
แกนน ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
  - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ 
เครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๔๐ คน 
คนละ ๑๓๐ บาท จ านวน ๒ วัน   
  - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน ๑ คน 
จ านวน ๖ ชั่วโมงต่อวันๆ ละ ๖๐๐ บาท 
จ านวน ๒ วัน   
   - ค่าวัสดุ และเอกสารประกอบ 
การประชุม  

(๒๐,๖๐๐) 
 
 
 
 

๑๐,๔๐๐ 
 
 

๗,๒๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๗,๒๐๐ 
 

 
 
 
 
 

๑๐,๔๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 

 ต.ค.๖๑ –      
ก.ค.๖๒ 
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รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 

๑. กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้น
มัธยม ศึกษาปีที่ ๓  

๒.    – ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง  และ 
๓. เครื่องดื่มเหมาจ่าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

จ านวน ๑๕๐ คนๆ ละ ๑๐๐ บาท            
จ านวน  ๓ วัน   
   - ค่าตอบแทนวิทยากร เหมาจ่าย จ านวน 
๘ คนๆ ละ ๖๐๐ บาท จ านวน   ๓ วัน  
    - ค่าวัสดุ อุปกรณ์  เป็นเงิน      

(๖๔,๐๐๐) 
 
 
 
 
 

๔๕,๐๐๐ 
๑๔,๔๐๐ 

 
๔,๖๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๔๕,๐๐๐ 
๑๔,๔๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔,๖๐๐ 

ต.ค.๖๑ – 
ก.ค.๖๒ 

กิจกรรมที่ ๓ จัดแข่งขันความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี 
จ านวน ๒ วัน 

ใช้งบประมาณ 
รายหัวของ 

แต่ละโรงเรียน 

   ต.ค.๖๑ – 
ก.ค.๖๒ 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ  
- นิเทศโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย ฯ  

 
 
- 

    

กิจกรรมที่ 5 สรุปการด าเนินงานตาม
โครงการ 

 
- 

    

                      รวมเป็นเงิน ๘๔,๖๐๐ ๒๑,๖๐๐ ๕๕,๔๐๐ ๗,๖๐๐  
หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย ถัวจ่ายทุกรายการ  ได้ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 
 
๖. สถานที่ด าเนินการ  
  โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ าตราด 
 
๗. งบประมาณ  
  ได้รับจัดสรรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวนเงิน ๘๔,๖๐๐ บาท  
 
๘. การประเมินโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ ๑๐๐ ครูแกนน ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ – ๖ มีความรู้ ความเข้าใจการจัดท าสื่อ และทักษะการสอน
ภาษาไทย 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

ผู้เรียนมีผลการทดสอบ O-NET เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓  ทดสอบ แบบทดสอบ 
ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในศูนย์ ฯ ได้รับการส่งเสริมความสามารถทาง
วิชาการ  

ส ารวจ/
สัมภาษณ์ 

แบบส ารวจข้อมูล 

 
๙. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ๙.๑. ปัจจัยความเสี่ยง 

๙.๑.๑ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรล่าช้า 
  ๙.๑.๒ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ๙.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง สร้างการมีส่วนร่วมภายในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา และขอรับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๘๓ 

โครงการ  ยกระดับคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง ๑ 
นโยบาย สพฐ. ที่ ๒   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ ๒   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
     ในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัดด้านผู้เรียน  ข้อ ๑๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
     ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  
                                 มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัดด้านสถานศึกษา  ข้อ ๑) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
             การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
นโยบาย สพฐ.  ที่ ๓   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒     พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมมรรถนะตาม 
      มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัดที่ ๒     ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
     การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
    ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ ๑   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัดที่ ๗    ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรณท่ี ๒๑ จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตาม 
    สภาพความต้องการ และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัดที่ ๘    ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการ 
     เตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  
ตัวช้ีวัดที่ ๙     ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)   
    มากกว่าร้อยละ ๕๐  เปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔    ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด ๑     ร้อยละของครูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและ 
    ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรฐานเขต ที่  3       สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตราด  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุณีย์รัตน์ วีระสุนทร/ นางมาลิน  จิตนาวสาร และประธานศูนย์เครือข่าย 
     สถานศึกษาเขาสมิง 1 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง ๑ ก าหนดด าเนินการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา           
ผลจาก การสอบ O – NET และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่ม
สาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง ๑ ได้ก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  ต้องวางแผนการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ               
ทั้งในด้านการอ่านออกเขียนได้ หลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ ให้มีคุณภาพเพ่ือแก้ไขปัญหา การอ่านออกเขียนได้ และ          
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสภาพความเป็นจริง ตรงตามเป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้          



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๘๔ 

จากสภาพปัญหาและนโยบายดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาเขาสมิง ๑ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
  ๒.๒ เพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET)  
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง ๑ 
 
๔. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
จัดค่ายวิชาการให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา             
เขาสมิง ๑ ในกลุ่มภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ จ านวนนักเรียน ๓๗๐ คน ๒ วัน  
 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง ๑ ที่ได้รับ                     
การพัฒนามีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ 
 
๕. วิธีการด าเนินงาน/ งบประมาณ/ และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 
๑. ประชุมคณะท างาน/วิทยากร 
    - ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 20 คน คนละ 130 บาท  

 
 

2,600 

  
 

2,600 
 

  
 
พ.ย. ๖๑  

๒. พัฒนานักเรียน ๔ กลุ่มสาระหลัก 
นักเรียนชั้น ป.๖ และ ม.๓                
จ านวน ๓9๐ คน ๒ วัน 

   (อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑๓๐บาท/ คน/ วัน) 

 
 
 
 

101,400  

   
  
 
 
101,400 

  
 
 
 

ม.ค. ๖๒ 
๓. นิเทศติดตามฯ การจัดการเรียนการสอน  

โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ 
 

5,500 
    

5,500  
  พ.ย. ๖๑ – 

ก.ค. ๖๒ 
รวมงบประมาณ 109,500     

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖. สถานที่ด าเนินการ 
 สถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง ๑  
 
๗. งบประมาณ 
 งบประมาณจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวน 109,500 บาท   
 
 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๘๕ 

 ๘. การประเมินผลโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ 

- ทดสอบ - แบบทดสอบ 

 
๙. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 - ปัจจัยความเสี่ยง  
   ๑. งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อย 
   ๒. ครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ช านาญ 
 - แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   ๑. จัดหางบประมาณมาสนับสนุน 
   ๒. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง ๑                
ที่ได้รับการพัฒนาร้อยละ ๘๐ มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมขึ้น    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๘๖ 

โครงการ    พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน 
      ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 
นโยบาย สพฐ.    ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ สพฐ.  2.2   พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง 
    ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดี 
    ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี 
    มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด      1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
        ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  
         มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ สพฐ.  2.3   พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ 
                               ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัด   ด้านผู้เรียน  1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  
        สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
     2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย  
       อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
     3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
     8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3  
       ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ สพฐ.  2.5   การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)  
     เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
ตัวช้ีวัด    1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตร 
                  กับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นโยบายที่ สพฐ. ที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ สพฐ. 5.2   สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
    บริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด     1) ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์  สพป. ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัด                  4. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
            5.ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน 
      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด 
            6.ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
       ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
             7. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริง 
       ตามสภาพความต้องการ และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ สพป. ที่ 3   ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด          1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
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ยุทธศาสตร์ สพป. ที่ 7  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ตัวช้ีวัด          1. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษา 
        ตามบริบทของพ้ืนที่ 
           3. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการจัดการศึกษาเพ่ือการสื่อสาร 
        ภาษาท่ี 3 อย่างน้อย  2 ภาษา 
มาตรฐาน เขต ที่   1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
      2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิมล ท่าพริก , นายส าเริง รองในเมือง และประธานศูนย์เครือข่าย 
    สถานศึกษาทรรศพล   
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

............................................................................................................................. .................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้มีการวางแผนและน านโยบายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) นโยบาลรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๗9) แผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  นโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
เน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่ 
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ของกระทรวงศึกษาธิการ  
และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต้นสังกัดมาสู่การปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลการด าเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน โดยมีแนวคิด ให้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของโรงเรียนในแต่ละศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ซึ่งผลการ
ด าเนินงาน พบว่า โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพบริบท
ของโรงเรียนและเกิดความร่วมมือร่วมกันของบุคลากรภายในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา  และเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ  
   ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียน           
ในสังกัด จ านวน ๑๓ แห่ง และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ๑ โรงเรียน รวมเป็น ๑๔ โรงเรียน จึงใช้
แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ในรูปแบบของการประสานความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาภายในศูนย์
เครือข่าย ฯ  ทั้งในการจัดกิจกรรมระดับศูนย์เครือข่าย ฯ ร่วมกัน หรือระดับโรงเรียน เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามกรอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้ศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาเป็นฐาน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียนภายในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑ นักเรียนระดับปฐมวัย - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
ทรรศพล จ านวน ๑๓ โรงเรียน และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ๑ โรงเรียน รวมเป็น ๑๔ โรงเรียน  

๓.๒ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนภายในศูนย์เครือข่าย 
สถานศึกษาทรรศพล 

 
4. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนทุกโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล ได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้กับนักเรียนในศูนย์เครือข่ายทุกคน ด าเนินงานตามกรอบนโยบายต่าง ๆ ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพลมีพัฒนาการด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในระดับดีเลิศขึ้นไป ได้รับการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าในการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน  และการด าเนินการของโรงเรียนภายในศูนย์
เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพลมีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
 
5. วิธีด าเนินการ งบประมาณ และระยะเวลา  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม 
บาท ระยะเวลา

ด าเนินการ งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ศึกษาและวิเคราะห์กรอบนโยบายต่าง ๆ 
ประชุม ชี้แจงและวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาเป็นฐาน 

- 

  

 
 ต.ค. 61 
  

การด าเนินงานการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาเป็นฐาน 

๑. 1. กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของ 
สพฐ. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
นักเรียนจ านวน ๒๕๐ คน  
- ค่าวัสดุ  
- ค่าเช่าสถานที่ 

 
 
 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

 
 
  พ.ย. – 
ธ.ค. ๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๘๙ 

กิจกรรม บาท ระยะเวลา
ด าเนินการ งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

  ๒. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลักของคนไทย  
๑๒ ประการ นักเรียนจ านวน ๒,๖๔๐ คน 

ใช้วัสดุ 
รายหัว 

ของ ร.ร. 

    

  ๓. กิจกรรมนักเรียนไทยสุขภาพดี (การ
แข่งขันกีฬา) นักเรียนจ านวน ๒,๖๔๐ คน 
       - ค่าวัสด ุ

 
 

๒๖,๔๐๐ 

   
 

๒๖,๔๐๐ 

พ.ย. – 
ธ.ค. ๖๑ 

  ๔. กิจกรรมสร้างความเข้มแขง็ให้โรงเรียน
คุณธรรม (จัดค่ายคุณธรรม) จ านวน ๑๔ 
โรงเรียน นักเรียนจ านวน ๓๒๗ คน 
       - ค่าพาหนะ 

 
 
 

๓๒,๗๐๐ 

  
 
 

๓๒,๗๐๐ 

 ม.ค. – 
มี.ค. ๖๒ 

  ๕. กิจกรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรยีนอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง นักเรียน
จ านวน ๑๓๓ ห้องๆ ละ 470 บาท 
       - ค่าวัสด ุ

 
 
 
 

62,510 

   
 
 
 

62,510 

ต.ค. ๖๑ –
ส.ค. ๖๒ 

  ๖. กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร อบรมครู ๓๐ 
คน จ านวน ๕ วนั 
      - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก            
๕ ชม./๕ วัน  
      - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
๑๙,๕๐๐ 

 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๑๙,๕๐๐ 

 

ต.ค. ๖๑ – 
ส.ค. ๖๒ 

  ๗. กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวยัอย่างมีคุณภาพ นักเรียนจ านวน ๓๐๐ 
คน 

งบ
ส่วนกลาง 

  
  

  ๘. กิจกรรมต่อยอดและขยายผลพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ ลดใช้พลังงาน การจดัการขยะ 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาและชุมชน 

ใช้งบ 
อุดหนุนของ

โรงเรียน 

  

  

  9. นิเทศติดตามผลการด าเนนิงานโครงการ 
เทอมละ 2 ครั้ง จ านวน 13 โรงเรียน   
   - ค่าพาหนะ 

 
 

3,990 

  
  

  10. สรุปและประเมินผลการก ากับ  
นิเทศ และติดตามความก้าวหนา้ในการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศกึษา   
โดยใช้ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน 

ใช้
งบอุดหนุน
ของศูนย์
เครือข่าย 

  

 ส.ค.62 

รวมงบประมาณ ๑๙๕,๑๐๐     
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6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ที่ตั้งศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล และโรงเรียน
ในสังกัดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพลทั้ง ๑๔ แห่ง 
 
7.  งบประมาณ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  115,400 บาท  
 2. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล      79,700 บาท 
 
8. การประเมินโครงการ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองพึงพอใจ

ในโครงการตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
สอบถาม/สัมภาษณ์ แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

๒. นักเรียนมีคุณภาพ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตั้งแต่ระดับดีเลิศข้ึนไป 

ประเมินคุณภาพ แบบประเมินคุณภาพ 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ นักเรียนมีพฤติกรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๒ ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๘.๓ นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 ๘.๔ ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
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โครงการ                   พัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ 
นโยบาย สพฐ. ที่ ๒      พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3.๓    พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความเป็นเลิศ 
                              ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัดผู้เรียน  ข้อที่ 4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 

ข้อที่ 5  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการ
อ่าน(Reading Literacy) 

  ข้อที่ 6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง
  คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 

  ข้อที่ 7  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง
  วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)      

ข้อที่ 11  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-net) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา      

นโยบาย สพฐ. ที่ ๕      เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ สพฐ. ที่ 3.๒    สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
 บริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด                     ร้อยละของสถานศึกษา หน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ สพป. ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัด                     ข้อที่ 9  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
                                 (O-net) มากกว่าร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
มาตรฐาน สพป.ที่ ๑     การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง   ใหม ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สพป.ตราด 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางเสน่ห์ บุญชู, นางชุติกาญจน์ มัดถาปะโท และประธานศูนย์เครือข่าย 
  สถานศึกษาคลองใหญ่ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้น านโยบายการจัดการศึกษาของชาติทุกระดับ         
สู่การปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ใช้เขตพ้ืนที่การศึกษาและศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเป็น
ฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งพบว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
คลองใหญ่   มีแนวโน้มในการพัฒนาโดยรวมเป็นไปในเชิงบวก ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า เป็นการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของศูนย์ฯและโรงเรียนอย่างแท้จริง  การวางแผนจัดการศึกษาใน
ปัจจุบันต้องจัดให้บรรลุเป้าหมายด้วยการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้โดยมีทางเลือกหลายช่องทาง หลายรูปแบบของวิธีเรียน มีการยืดหยุ่นด้านเวลาและสถานที่  
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน์ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
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 เพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย/มาตรการ/จุดเน้น/คุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตร/สภาพปัญหาและความต้องการ/และเพ่ือเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่  จึงจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวภายใต้ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๒.วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาตามจุดเน้นและมาตรการของ สพฐ. 
๒.๒ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ๒.๓ เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตามจุดเน้น
และมาตรการของ สพฐ. โดยใช้ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐานการพัฒนา 
 
๓.  กลุ่มเป้าหมาย  
  ๓.๑ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
คลองใหญ่ 

๔. เป้าหมาย 
  ๔.๑ เชิงปริมาณ 
  ๔.๑.๑ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วางแผนและจัดท าโครงการในการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบาย มาตรการ จุดเน้น และคุณภาพผู้เรียน ปัญหาและความต้องการของศูนย์ฯ/โรงเรียน           
๑ ครั้ง จ านวน ๑ วัน 
  ๔.๑.๒ คณะกรรมการศูนย์ฯสถานศึกษาทุกแห่ง ศึกษานิเทศก์และบุคลากรภายในศูนย์            
ร่วมด าเนินการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน จ านวน ๓๐ คน 

๔.๑.๓ ร้อยละ ๗๐ ของโรงเรียนในศูนย์ ฯ มีผลการทดสอบระดับชาติโดยรวมสูงขึ้น 
           ๔.๒ เชิงคุณภาพ 

๔.๒.๑ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่  มีแผนการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามนโยบาย มาตรการ จุดเน้น และคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร มีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับดีขึ้น 
  ๔.๒.๒ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่  ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
ได้อย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับดีขึ้น 

๔.๒.๓ ผลการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาคลองใหญ่  มีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับดีขึ้น 

๔.๒.๔ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่  มีผลการทดสอบระดับชาติโดยรวม
สูงขึ้นกว่าระดับประเทศ 
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๕. วิธีด าเนินการ /งบประมาณ /และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 
กิจกรรมที่ ๑ PLC ศูนย์เครือข่าย 
 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วางแผนและ
จัดท าและจัดหาเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน NT และ O-net ๑ ครั้ง 
จ านวน ๑ วัน (คณะกรรมการศูนย์ฯ /ครู/
ศึกษานิเทศก์และอ่ืนๆ จ านวน ๓๐ คน) 
- เครื่องดื่ม/อาหารว่าง/อาหารกลางวัน 
  ๑ วันๆละ ๑๓๐ บาท จ านวน ๓๐ คน 
  (1๓๐ x ๓๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓,๙๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓,๙๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค. ๖๑ 
กิจกรรมที่ ๒ จัดค่ายติวเข้ม NT ป.๓  
จ านวน 2 วัน  
  ๑. เครื่องดื่ม/อาหารว่าง/อาหารกลางวัน 
๑ วันๆละ ๑๓๐ บาท จ านวน ๔๕๐ คน 
(๑๓๐ x ๔๕๐) 
  ๒. ค่าเอกสารแบบฝึกชุดละ ๑๐ บาท 
จ านวน ๔๕๐ คน (๑๕ x ๔๕๐) 
  3.โรงเรียนพัฒนาติวเข้มอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 

๕๘,๕๐๐ 
 

๖,๗๕๐ 

  
 
 
 

๕๘,๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 

๖,๗๕๐ 

 
 
 

ม.ค.62  
ถึง  

ก.พ.๖๒ 

กิจกรรมที่ ๓ จัดค่ายติวเข้มยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การเรียน O – NET ป.๖ และ ม.
๓ 
  ๑. เครื่องดื่ม/อาหารว่าง/อาหารกลางวัน 
๑ วันๆละ ๑๓๐ บาทจ านวน ๔๓๗ คน  
(๑๓๐ x ๔๓๗)  
  ๒. ค่าเอกสารแบบฝึกชุดละ ๒๐ บาท  
จ านวน ๔๓๗ คน (๒๐ x ๔๓๗)  
  3.โรงเรียนพัฒนาติวเข้มอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 

๕๖,๘๑๐ 
 

๘,๗๔๐ 

  
 
 
 
 

๕๖,๘๑๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๘,๗๔๐ 

 
 
 

ม.ค. ๖๒ 

กิจกรรมที่ ๔ นิเทศ ติดตาม การจัดการ
ศึกษา สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 
- ค่าพาหนะในการออกนิเทศของ
ศึกษานิเทศก์ จ านวน 2 คน 2 ครั้ง 

 
 
 

3,900 

  
 
 

3,900 

 
 
 
 

 
พ.ย.61  

ถึง  
ก.ค.62 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 138,600  123,110 15,890  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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๑๙๔ 

๖.สถานที่ด าเนินงาน 
 ที่ท าการศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ 
 โรงเรียนทุกแห่งในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ 

๗. งบประมาณ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ๑๓๘,๖๐๐ บาท 
 
๘. การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑.ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ ติดตาม  ตรวจสอบ 

ประเมินผล 
แบบนิเทศ 
แบบส ารวจ 

๒.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 

ตรวจสอบผลการ
ทดสอบ NT  

แบบบันทึก 
และสรุปผล 

๓.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) 

ตรวจสอบผลการ
ทดสอบ NT 

แบบบันทึก 
และสรุปผล 

4.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) 

ตรวจสอบผลการ
ทดสอบ NT  

แบบบันทึก 
และสรุปผล 

5.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา      

ตรวจสอบผลการ
ทดสอบ O-net  

แบบบันทึก 
และสรุปผล 

6.ร้อยละของสถานศึกษา หน่วยงานมีการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม 

ประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการ 

 
๙.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
           - ปัจจัยความเสียง   การเดินทาง/การเคลื่อนย้ายนักเรียนออกนอกสถานที่ 
           - แนวทางการบริหารความเสี่ยง   ครูผู้ควบคุมมีการวางแผนเตรียมความพร้อม 

 

๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของโรงเรียนในศูนย์ฯสูงขึ้น 
๑๐.๒ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคลองใหญ่รับทราบผลการพัฒนาคุณภาพ สามารถวิเคราะห์จุดที่ควร

ปรับปรุงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีต่อไป 
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๑๙๕ 

ชื่อโครงการ        พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
            ศูนย์เครือข่ายทับทิมสยามและถ่ินพลอยแดง 
นโยบายสพฐ.ที่ 5        เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ประเด็นกลยุทธ์ 5.3     ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ  
                               4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัดข้อ (1)            มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดข้อ (4)           ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ 
                             ปฐมวัย และพัฒนาสู่ระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด                 3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
มาตรฐาน เขต.ที่ 3    สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา   
                            ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา 
                             ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา    
ลักษณะโครงการ                ต่อเนื่อง            ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สพป.ตราด ,ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง , ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

ทับทิมสยาม 
ผู้รับผิดชอบ             นางธัญญา ฉายศิริ  ,นางสะใบแพร  มากต่าย และประธานศูนย์เครือข่าย 
                             สถานศึกษาถ่ินพลอยแดง,ทับทิมสยาม 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2561  ถึง  30 กันยายน 2562 

............................................................................................................................................................. 
 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   มีการ 
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และใหุ้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และมีการประกาศใช้
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561  ประกอบกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในด้านการปฏิรูประบบการ
ประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการประเมินคุณภาพการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นให้มีการน าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาใช้เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้มีนโยบายให้มีการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้น้อยลง กระชับและสะท้อน
ถึงคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก ลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการ
จัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน จึงเป็นภารกิจส าคัญที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาต้อง
ร่วมกันในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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๑๙๖ 

2.  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

  2. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

  3. เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ                     
ปฐมวัย ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

  4. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย  
 -ผู้บริหารและครูผู้สอนในสังกัดอ าเภอบ่อไร่ (ศูนย์เครือข่ายทับทิมสยาม และถิ่นพลอยแดง) 
 
4. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4.1 เชิงปริมาณ 
   - อบรมปฏิบัติการผู้บริหารและครูผู้สอน  จ านวน 17 โรงเรยีน(ศูนย์เครือข่ายทับทิมสยาม 9 รร.  
และถ่ินพลอยแดง 8 รร.  ระยะเวลา 1 วัน รวม 240 คน 
          4.2 เชิงคุณภาพ 
             1. ผู้บริหาร และครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
      2. สถานศึกษาทุกแห่งสามารถปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก        

   3. สถานศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพและมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับปฐมวัยตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

   4. สถานศึกษาทุกแห่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  

    5.  วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน    
รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ 
คณะท างานจ านวน 1 วัน 

    
 

 พ.ย.-ธ.ค.  
2561 

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ 
  เครื่องดื่ม จ านวน 20 คน 
-ค่าวัสดุ เอกสารประกอบ 

 
2,600 
1,000 

 
- 
- 

 
2,600 

- 

 
- 

1,000 

 

รวมกิจกรรมที่ 1 3,600 - 2,600 1,000  
 
 
 
 
 
 
 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๙๗ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 
กิจกรรมที่ 2  จัดอบรมปฏิบัติการ
ผู้บริหารและครูผู้สอน ศูนย์เครือข่ายฯ         
2 ศูนย์ๆละ 1 วัน จ านวน 240 คน  

    มกราคม 
2562 

 -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ 
  เครื่องดื่ม ผู้เข้าอบรม จ านวน 240 คน  
  คนละ 130 บาท  

 
 

31,200 

 
 
- 

 
 

31,200 

 
 
- 

 

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  
 วิทยากรและคณะท างาน จ านวน 5 คน  
 2 วันๆละ 130 บาท   

 
 

1,300 

 
 
- 

 
 

1,300 

 
 
- 

 

-ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 12 
ชั่วโมงชั่วโมงละ 1,200 บาท  

 
14,400 

 
14,400 

 
- 

 
-  

-ค่าพาหนะวิทยากร  3,500 - 3,500 -  
-ค่าท่ีพัก 1 ห้อง 2 คืนๆละ 1,000  บาท 2,000 - 2,000 -  
-ค่าส าเนาวัสดุประกอบการอบรมพร้อม          
เข้าเล่ม 240 เล่มๆละ 100 บาท  

 
24,000 

 
- 

 
- 

 
24,000 

 

-ค่าห้องประชุม 2 วันๆละ 5,000 บาท
และค่าตอบแทน จนท. 

 
11,200 

 
1,200 

 
10,000 

-  

รวมกิจกรรมที่ 2 87,600 15,600 48,000 24,000  
กิจกรรมที่ 3 อบรมปฏิบัติการครูวิชาการ 
และผู้รับผิดชอบจ านวน 40 คน 1 วัน 
เรื่องการจัดท าเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษาส าหรับนักเรียนที่จบการศึกษา
ด้วยโปรแกรม SchoolMIS 
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม วิทยากรและคณะท างาน 
จ านวน 40 คน 1 วันๆละ 130 บาท    

 
 
 
 
 
 
 

5,200 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

5,200 

 
 
 
 
 
 
 
- 

มีนาคม 
2562 

-ค่าวิทยากร  3,000 3,000 - -  
-ค่าห้องประชุม 1 วันและตอบแทนจนท. 1,240 240 1,000   

รวมกิจกรรมที่ 3 9,440 3,240 6,200 -  
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๙๘ 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป.3 
-ประชุมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นป.3  
จ านวน 25 คน 1 วัน 
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม วิทยากรและคณะท างาน จ านวน 
25 คน 1 วันๆละ 130 บาท  เป็นเงิน 
-ค่าพาหนะนิเทศฯ เฉลี่ย 600 บาท/รร./
17 รร.ๆละ 2 ครั้ง 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 

 
 
 
 
 

 
3,250 

 
20,400 
2,040 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,040 

 
 
 
 
 
 

3,250 
 
20,400 

 

- พฤศจิกายน 
2561- 
กรกฎาคม 
2562 

รวมกิจกรรมที่ 4 25,690 2,040 23,650 -  
กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ ติดตามผลการ
ด าเนินงานของทุกโรงเรียนในสังกัดส าหรับ
คณะท างาน/ศึกษานิเทศก์/ศึกษานิเทศก์
เครือข่าย จ านวน 17 รร.ๆละ 3 ครั้ง 
-ค่าพาหนะ เฉลี่ย 600 บาท/รร. 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง  

 
 
 
 

33,170 
6,200 

 
 
 
 
- 

6,200 

 
 
 
 

33,170 
- 

 พฤศจิกายน 
2561- 
กรกฎาคม 
2562 

รวมกิจกรรมที่ 5 39,370 6,200 33,170 -  
รวมกิจกรรมที่ 1-5 165,700 27,080 113,620 25,000  

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 

7. งบประมาณจาก สพป.ตราด จ านวน 165,700 บาท 
 

8. การประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

-สอบถาม 
-วัดผลหลังการประชุม 

-แบบสอบถาม 
-แบบทดสอบความรู้ 

2.ร้อยละของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามแนว
ทางการปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก        

-สอบถาม 
-วัดผลหลังการประชุม 

-แบบสอบถาม 
-แบบทดสอบความรู้ 

 
 
 
 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑๙๙ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
3.ร้อยละของสถานศึกษาสถานศึกษาทุกแห่งมี
คุณภาพและมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับปฐมวัย ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด    

-สอบถาม 
-นิเทศติดตามผล 
หลังอบรม 

-แบบสอบถาม 
-แบบนิเทศติดตาม 

4.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงขึ้น 

-รายงานผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

-แบบรายงานผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
             สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้         

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๒๐๐ 

โครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      
                               ประถมศึกษาตราด 
นโยบาย สพฐ. ที่ 3   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพฐ.ที่   3.2   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตาม  
    มาตรฐานวิชาชีพ  มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด     1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ 
       ปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ สพป. ที่ 4   ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด         1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                          และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
มาตรฐานส านักงาน   มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ        
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิราพร  ทองภักดี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม - กันยายน  ๒๕๖๒ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ภารกิจการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสภาวะปัจจุบันของการเปลี่ยนแปลงสู่ไทยแลนด์ 
๔.๐ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายปฎิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพทันสมัย                
ทันเหตุการณ์ ทันโลกให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับความสามารถผู้บริหารให้มีความสามารถในการ
บริหารจัดการ เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการและเป็นแบบอย่างท่ีดี สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นมาตรฐาน มีความรู้บริหารงานครบทุกด้าน 
และเป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ”ที่มีความรู้และประสบการณ์สมกับที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนา  
ผู้อ านวยการสถานศึกษาให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
 เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา จึงจัดให้มีโครงการศึกษา    ดูงานโรงเรียนต้นแบบและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพข้ึน  
 
๒. วัตถุประสงค์   
    เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
๓.  กลุ่มเป้าหมาย จ านวน  ๑๒๕  คน ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด  จ านวน  ๑๐๙  คน 
  ๒. ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดและผอ.
กลุ่มจ านวน  ๑๑ คน 
  ๓. คณะท างาน จ านวน  ๕    คน 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๒๐๑ 

๔.  เป้าหมาย 
  ๔.๑  เชิงปริมาณ 
                      4.1.๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้เข้ารับการพัฒนาเป็นทีมงานที่มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน ประสานงานกับผู้ที่มาติดต่อ ในทุกระดับได้เป็นอย่างดีจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 
                        4.1.๒. ผู้บริหารสถานศึกษา มีระบบการก ากับ ดูแลติดตาม และมีผลการปฏิบัติงาน มี
ศักยภาพและส่งผลดีต่อการพัฒนาสูงขึ้น 
   ๔.๒  เชิงคุณภาพ 

                 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้และน าแนวคิด ประสบการณ์ ความรู้จากการศึกษาดูงาน    
ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น  และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน   

 
5. วิธีด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ/กิจกรรม 
บาท 

ระยะเวลา 
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม ศึกษาดูงานอ าเภอเกาะช้าง   
จังหวัดตราด 
 - ค่าพาหนะ 

 
 

32,000 

  
 

32,000 

 พ.ย.61-   
ก.ย.๖๒ 

 
 
 
 

 - ค่าท่ีพัก 600 บาท 124 คน 2 คืน 
- ค่าท่ีพัก 1,200 บาท 1 คน 2 คืน  

148,800 
2,400 

 148,800 
2,400 

 

 - ค่าอาหาร ๕๐๐ บาท/คน จ านวน ๑๒๕ 
คน ๒ วัน (กลางวัน/เย็น) 

 
๑๒๕,๐๐๐ 

  
๑๒๕,๐๐๐ 

 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร ๒ คนชั่วโมงละ 
๖๐๐ บาท จ านวน ๓ ชัว่โมง ๑ วัน 

 
๓,๖๐๐ 

 
๓,๖๐๐ 

  

 - ค่าห้องประชุม ๒ วัน /๑๐,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  
- ค่าวัสดุ 4,2๐๐   4,2๐๐ 

รวมงบประมาณ ๓๓๖,0๐๐    
 
6. สถานที่ด าเนินการ     ศึกษาดูงานอ าเภอเกาะช้าง ณ จังหวัดตราด 
 
7. การประเมินโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีเข้าสู่ต าแหน่งใหม่ร้อยละ 80 ขึ้นไปมี
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาและการเป็นผู้น าทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีเข้าสู่ต าแหน่งใหม่ร้อยละ 100 มี
สัมพันธภาพกับบุคลากร  ในส านักงานเขตและทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ิมข้ึน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   8.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่เข้าสู่ต าแหน่งใหม่ สามารถสร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้เครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษา 
   8.2 ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเข้าสู่ต าแหน่งใหม่เป็นผู้น าทางวิชาการ 
   8.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น  
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๒๐๒ 

โครงการ                   พัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
นโยบาย สพฐ. ที่ 3   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพฐ.ที่   3.2   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ  
    ตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด     1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ 
       ปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ สพป. ที่ 4   ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด         1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                          และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรฐานส านักงาน    มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ        
ลักษณะโครงการ          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายรณกฤต  ยอดศิริ และ นางจิราพร  ทองภักดี 
ระยะเวลาด าเนินการ      มนีาคม  -  กันยายน  ๒๕๖๒  
 

 

หลักการและเหตุผล  
    ทรัพยากรบุคคล นับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของหน่วยงาน เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้

ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการส่งเสริมให้บุคลากร      มี
ความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา
ประถมศึกษา ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะท า
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตและรองรับการเป็นไทยแลนด์ ๔.๐  

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร
ให้ปฏิบัติงานด้วยความสุขมีความตระหนักถึงคุณค่าของงานคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อ
การท างาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาข้ึน  

 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
   เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
   บุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดทุกคน   
        
๔. เป้าหมาย 

๔.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๔.๑.๑ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วธิีการปฏิบัติเพ่ือให้มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
๔.๑.๒  ประชุมปฏิบัติการ เป็นเวลา ๔ วัน 
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๒๐๓ 

๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
บุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดมีความรู้และ

ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ
สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตลอดจนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด อันจะท าให้ส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นประโยชน์     
สู่สถานศึกษา  

 
๕. วิธีด าเนินกิจกรรม  งบประมาณ  และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

 

รายการ/กิจกรรม 
บาท  

ระยะเวลา 
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการสร้าง 
องค์กร ๔ วัน  
 -  ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเย็น
ส าหรับผู้ร่วมกิจกรรม ๓๐๐บาท/คน/มื้อ 
จ านวน ๖๒ คน ๕ มื้อ 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม๕๐บาท/
คน/มื้อ จ านวน ๔ มื้อ จ านวน ๖๒ คน  
 - ค่าท่ีพักเหมาจ่าย ๘๐๐ บาท/คน 
/คืน จ านวน ๖๒ คน 1 คืน 
 - ค่ารถโดยสารปรับอากาศเช่าเหมา 
จากตราด – กรุงเทพฯ ๑๕,๐๐๐ บาท/
วัน  2  วัน 
 - ค่ารถไฟฟ้าความเร็วสูง กรุงเทพ – 
หาดใหญ่ ๑,๔๙๙ บาท/คน จ านวน         
๖๒ คน จ านวน ๒ เที่ยว  
 - ค่าป้ายไวนิว 
 - ค่าวัสดุ 

 
 
 
 

๙๓,๐๐๐   
 

๑๒,๔๐๐ 
 

๔๙,๖๐๐     
 
 

๓๐,๐๐๐    
 
 

๑๘๕,๘76 
๑,924 
3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๙๓,๐๐๐ 
 

๑๒,๔๐๐ 
 

๔๙,๖๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๑๘๕,๘76 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,924 
3,000 

มี.ค. – 
  ก.ย.  ๖๒ 

รวม ๓๗๕,๘00     
 

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๒๐๔ 

๖.  สถานที่ด าเนินการ   
 จังหวัดภูเก็ต 
 
๗.  การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด     ที่ได้รับการพัฒนามีความรู้  
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใสและมีความสุข 

การสอบถาม  สัมภาษณ์ แบบสอบถาม 

 
๘.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดมีความรู้  ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน และมีการให้บริการอย่างมีความสุข เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในการท างาน 
สามารถรองรับและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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โครงการ            เสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครู (เกษียณอายุราชการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒) 

 นโยบาย สพฐ. ที่ 3   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพฐ.ที่  3.2   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ 
    ตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด     1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพ 
        ในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นโยบาย สพฐ. ที่ 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ สพฐ.ที่  5.2   สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
                             บริหารจัดการศึกษา 
 ตัวช้ีวัด       1. ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ 4   ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด                1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                          และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  :                 2.ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้  
               ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
สนองมาตรฐาน สพป.ที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายบรรจง  ศรีตะ , นางสาววราภรณ์  คณฑา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  สิงหาคม  -  กันยายน  ๒๕๖๒ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก  คือ การจัดการศึกษา 
โดยผู้ที่มีหน้าที่ท่ีส าคัญที่สุดในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ตามกฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล คือ บุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งประกอบดด้วย   ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน ลูกจ้างประจ า ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเหล่านี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพตามความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจที่ดีอันจะส่งผลดีต่อองค์กร   ทั้งนี้   การสร้างขวัญ
ก าลังใจจะต้องมีการด าเนินการในทุกช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน และต้องให้มีการเสริมแรงอย่างสม่ าเสมอ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือเชิดชูเกียรติข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด 
๒.๒ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าในสังกัด                      

ให้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลดีต่อองค์กรและผู้รับบริการ 
๒.๓ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานกับผู้เกี่ยวข้อง 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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๒๐๖ 

๒.๔ เพ่ือการพัฒนาข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 

ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าในสังกัด 
 

4. เป้าหมาย 
4.๑. ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ จ านวน ๘๔ ราย  
4.๒. การพัฒนาข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวน  ๓๐๖ ราย 
 

5.  วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้แก่
ข้าราชการ จ านวน 3๙๐ ราย ๑ วัน  
๑. ค่าอาหาร (3๙๐x๓00) ประกอบด้วย 
   - ผอ.ร.ร.ในสังกัด/เอกชน จ านวน ๑๑๗ คน  
   - ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมผู้ติดตาม                     
     จ านวน  ๑๖๘  คน 
   - แขกผู้มีเกียรติ จ านวน ๔๐ คน  
   - เจ้าหน้าที่ในส านักงานจ านวน ๖๕ คน 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (3๙๐x๕0) 
๓. ค่าสมนาคุณวิทยากร  
๔. ค่าเช่าสถานที่    
๕. การตอบแทนการแสดงนักเรียน  
    (ร าอวยพร,ดนตรีสากล)    
๖. ค่าจัดท าประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบ
(๘๔ คน x ๕๐๐ บาท) 
๗. ค่าท าป้ายตัวอักษรงาน    
๘. ค่าดอกไม้ติดอกผู้เกษียณและแขกผู้มี
เกียรติ (๑๒๐ ช่อ ๆ ละ ๓๕ บาท) 
๙. ค่าของที่ระลึก (๘๔ คน x ๘๐๐ บาท) 
๑๐. ค่าจัดตกแต่งสถานที่   
๑๑. ค่าจัดท า VTR พร้อมถ่ายภาพกิจกรรม                                          
๑๒. ค่าวัสดุรายงานตัว 

 
 

๑๑๗,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๙,๕๐๐  
๖๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๔๒,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

 
๔,๒๐๐ 
๖๗,๒๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 

 
 

๑๑๗,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๙,๕๐๐  
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๒,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

 
๔,๒๐๐ 

๖๗,๒๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

ส.ค. –  
ก.ย. ๖๒ 
 

กิจกรรมที่ 2 สรุปและรายงานผล -     
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3๙๑,๙๐๐     
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7. สถานที่ด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
๖.  การประเมินผลโครงการ 
     ๖.๑ การประเมินระยะสั้นโดยการสอบถามความพึงพอใจผู้รับการยกย่องชมเชยและผู้มาร่วมกิจกรรม 
     ๖.๒ การประเมินผลระยะยาว โดยการติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ จากการประเมินผลของ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  เช่น  สมศ. การประเมินผลตนเอง หรือการประเมินภายใน 
                             
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๗.๑ ข้าราชการที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ มีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นระยะยาวนาน 
     ๗.๒ ข้าราชการในสังกัดได้รับการเสริมแรงให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มีความสุข 
     ๗.๓ ข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีความภูมิใจ  
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โครงการ           พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพภูมิทัศน์  
นโยบาย สพฐ. ที่ 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ สพฐ.ที่  5.2   สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
                            บริหารจัดการศึกษา 
 ตัวช้ีวัด      1. ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ สพป.ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  :              2.ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้  
               ผู้ปกครองชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
สนองมาตรฐาน สพป.ที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายบรรจง  ศรีตะ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖1 – กันยายน 2562 
........................................................................................................ ......................................................................  
๑. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการบริหาร          
จัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนาผู้เรียน รวมถึงการบริการด้านสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม ประชุม อบรมสัมมนาให้แก่หน่วยงานในสังกัด หน่วยงานราชการ และองค์กรภายนอก      
  กลุ่มอ านวยการ จึงได ้ จัดท าโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพภูมิทัศน์ขึ้น เพ่ือสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความสวยงามของอาคารสถานที่ ช่วยสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับต่อการปฏิบัติงาน 
ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีในการท างาน อ านวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ 

                 
๒. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ีอปรับสภาพภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
2.2 เพ่ือจัดระเบียบอาคารสถานที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
2.3 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
3.2 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนที่มาติดต่อราชการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 

๔. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดมีความพึงพอใจ ร้อยละ 100  
- ผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80  

 เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจ 

ต่อการจัดการด้านอาคารสถานที่  
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5.  วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน 
รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 

กิจกรรมที่ 1 วางแผนการด าเนินงาน 
- วางแผน ก าหนดขั้นตอน วิธีการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 

-    ต.ค. 61 
- 

ก.ย. 62 
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการ 
- ค่าวัสดุ ปรับปรุงซ่อมแซม และตกแต่ง
อาคารสถานที่ภายใน สพป.ตราด 

 
 

100,000 

   
 

100,000 
กิจกรรมที่ 3 ประเมินระดับ             
ความพึงพอใจ 

-    

กิจกรรมที่ 4 สรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

-    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000    
 
๖.  การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ - การประเมิน - แบบสอบถาม 

 
๗. สถานที่ด าเนินการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 อาคารสถานที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

8.2 ชว่ยสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับต่อการปฏิบัติงาน ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีในการท างาน 
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โครงการ           พัฒนาลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ประถมศึกษาตราด เพ่ือสร้างประสิทธิภาพการท างาน 
นโยบาย สพฐ. ที่ 3   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพฐ.ที่  3.2   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ 
    ตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด     1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
         ครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ สพป. ที่ 4   ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด         1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
         และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
มาตรฐาน สพป.ที่ ๑      การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
                   ที ่๒      การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
ลักษณะโครงการ    ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายบรรจง  ศรีตะ นายรณกฤต ยอดศิริ นางสาววราภรณ์  คณฑา   
กลุ่มที่รับผิดชอบ     กลุ่มอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ    กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. .................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เล็งเห็นว่าลูกจ้างประจ าและนักการภารโรงที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สถานศึกษา เป็นกลไกส าคัญในการปฏิบัติงานและ               
การให้บริการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งยังตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการพัฒนาลูกจ้างประจ าและนักการภารโรง ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษาให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และโอกาสความก้าวหน้า              
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผล
ต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ต่อไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งได้เคยด าเนินการจัดการอบรมศึกษาดูงาน         
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ไปแล้ว  
 
2. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบต าแหน่งของลูกจ้างประจ า/นักการภารโรง             
และบทบาทหน้าที่ของลูกจ้างประจ า/นักการภารโรง 
  ๒.๒ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่ลูกจ้างประจ าและนักการภารโรงในสังกัด ให้มีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานอันจะส่งผลดีต่อองค์กร 
  ๒.๓ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและการบริการที่ดี 
  ๒.๔ เพ่ือสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานระหว่างลูกจ้างประจ า และนักการ
ภารโรง 
  ๒.๕ เพ่ือเป็นการนิเทศ ติดตามประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจ าและนักการภารโรง                      
ที่ได้จัดอบรมพัฒนาต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๒๑๑ 

๓. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  ๓.๑ พัฒนาลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด                  
จ านวน ๕๐ คน ระยะเวลา ๒ วัน 
       ๓.๒ น าลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด               
จ านวน ๕๐ คน ดูงานหน่วยงานองค์กรที่เป็นตัวอย่างในการจัดการในเรื่องของอาคารสถานที่ดีเยี่ยม                   
เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นต้นแบบ 
  ๓.๓ การด าเนินการใช้วิทยากร พ่ีเลี้ยง ผู้ประสานงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด จ านวน ๑๕ คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จ านวน ๖๕ คน 
  เชิงคุณภาพ 
  ลูกจ้างประจ าและนักการภารโรงในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับการ
พัฒนา มีความรู้ความเข้าใจในระบบต าแหน่งและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ส่งผลให้การปฏิบัติงานและการ
ให้บริการมีประสิทธิภาพ   
 
๔.  วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ระยะเวลา 
อบรมพัฒนาเสริมสร้างความรู้ให้แก่ลูกจ้าง
และลูกจ้างช่ัวคราวในสังกัด จ านวน ๖๕ 
คน เป็นเวลา ๒ วัน  ๑ คืน                                  
1 ค่าท่ีพัก ๑ คืน  
   - ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
จ านวน ๕๐ คน (๕๐ x ๖๐๐) 
   - คณะท างานจ านวน ๑๕ คน  
(๑๕ x ๖๐๐) 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ๔ มื้อ มื้อละ 
๘๐ บาท จ านวน ๖๔ คน (๖๕ x๓๒๐)   
๓. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ระหว่างอบรมสัมมนา 
จ านวน ๒ มื้อ มื้อละ ๓๐๐ บาท ๖๕ คน  
(๖๕x๖๐๐) 
๔. ค่าพาหนะ 
    - ค่าเช่ารถปรับอากาศ 
    - ค่าเช่ารถตู้  
5. ค่าเช่าสถานที่ 
6. ค่าของที่ระลึก 
7. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

 
๒๐,๘๐๐ 

 
 

๓๙,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๘๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

 
 
 
 

๓๙,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
๓,๒๐๐ 

ม.ค. - 
ก.ย. ๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐     
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4. สถานที่ด าเนินงาน 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 2. สถานที่ ที่ศึกษาดูงาน  
 
๕.  การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในระบบต าแหน่งของลูกจ้างประจ า
และนักการภารโรง 
-ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถพัฒนา
งานให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

การประเมินผล 
 
 

การประเมินผล 
 

แบบประเมิน 
 
 
-แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 

   
 
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ลูกจ้างประจ าและนักการภารโรงในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ ระบบต าแหน่งสิทธิประโยชน์ที่ได้รับส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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โครงการ  การสร้างความเข้มแข็งศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
นโยบาย สพฐ. ที่  4   สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
        และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพฐ.ที่ 4.4   จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
ตัวช้ีวัด    1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา 
       โดยตรงอย่างเหมาะสม 
     2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้ 
       อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ สพป. ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  :         2. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน  
                   ให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบรรจง  ศรีตะ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. .............................................. 
๑.หลักการและเหตุผล 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีนโยบายในการก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน 
ช่วยเหลือ  พัฒนาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา และสถานศึกษา ให้เกิดความเข้มแข็ง ในการจัดการศึกษา และ
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราดจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น    
 
๒.วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
โดยการก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
  ๒.๒เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาโดยสร้างและพัฒนาศูนย์ 
เครือข่ายสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
 
๓.กลุ่มเป้าหมาย 
  -ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ๑๑ ศูนย ์
 
๔.เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  ๔.๑ ผู้บริหารศูนย์เครือข่ายละ ๑ คน 
  ๔.๒ ครูผู้สอน ศูนย์เครือข่ายละ ๑ คน 
  เชิงคุณภาพ 
  ๔.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาให้เกิดความร่วมมือ ในการ
พัฒนาร่วมกัน 
  ๔.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้บริหาร และคณะครู ทั้ง ๑๑ ศูนย์เครือข่าย 
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5.  วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

รายการ/กิจกรรม 
บาท 

ระยะเวลา งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
ประธานศูนย์เครือข่าย 11 ศูนย์ รวมคณะ 
ท างาน 16คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 16 คน         
คนละ 25 บาท    
- วัสดุ/เอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 

400 
500 

   ก.พ.- 
ส.ค.62  

2.จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษา ๑๑ ศูนย์ ศูนยล์ะ  
๑๐,๐๐๐ บาท 

 
110,000 

   

3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารและครู  
ผู้รับผิดชอบ    
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 11 ศูนย์ฯ 
ศูนย์ฯละ  2 คน รวมคณะท างาน 26 คน  
คนละ 25 บาท  
- วัสดุ/เอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 

1,300 
500 

   

4. โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน     
รวมงบประมาณ 112,700     

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖.สถานที่ด าเนินงาน                                                      
 ห้องประชุมคามทะเล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
๗.การติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ การประเมินตนเองของผู้รวม
ประชุม 
๒ การปรับปรุงแผนงาน 
๓.การสรุปผล 

๑. การสัมภาษณ์  การรายงาน 
๒. การสัมภาษณ์  การรายงาน 
๓. การสัมภาษณ์  การรายงาน 

๑. แบบสัมภาษณ์  แบบรายงาน 
๒. แบบสัมภาษณ์  แบบรายงาน 
๓. แบบสัมภาษณ์  แบบรายงาน 

 
๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริการจัดการศึกษาตามนโยบายได้อย่างเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วม มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
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โครงการ    ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ   
นโยบาย  สพฐ. ข้อ 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์  สพฐ. 5.3  ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ  
    4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัด    1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ สพป.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
                           ในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  :                  3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
ลักษณะโครงการ             ต่อเนื่อง      ใหม ่
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ   นางกรวรรณ  บุญฤทธิ์   
ระยะเวลาด าเนินงาน   กรกฎาคม - กันยายน 2562 
............................................................................................................................. .......................................... 
1.  หลักการและเหตุผล   
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดการศึกษา อย่างมี
คุณภาพและส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็ง   และ
สนับสนุน โรงเรียนให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่การปฏิบัติจน
บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง  
  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  จึงจัดท า โครงการ
ส่งเสริม และพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ นี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน และสร้างความ
เข้มแข็ง ในการจัดการศึกษา โดยสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนเพ่ือพัฒนา ประชุมทางวิชาการ  การแข่งขัน
วิชาการ กิจกรรมอื่นๆ ที่พัฒนาโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
อย่างมีคุณภาพ   

 
2.  วัตถุประสงค์    
 1. เพ่ือให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
           ๒. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ  การปรับปรุงอาคารสถานที่ ตลอดจน
สิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ  ให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย   
 โรงเรียนในสังกัดที่มีความต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
 
4.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
 เชิงปริมาณ  
  โรงเรียนในสังกัด  ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ บริหารจัดการ พัฒนาโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  เชิงคุณภาพ  
  โรงเรียน มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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  5.  วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

รายการ/กิจกรรม 
บาท 

ระยะเวลา งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 
- ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 30 คน คนละ 130 บาท 1 วัน 
- ค่าวัสดุจัดท าเอกสารการประชุม 
- ค่าห้องประชุม 
2. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน        

 
 
 

3,900 
1,000 
1,000 

200,000 

  
 
 

3,900 
 

1,000 
200,000 

 
 
 
 

1,000 

ก.ค.-ก.ย.62 

รวมงบประมาณ 205,900     
 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด /โรงเรียนในสังกัด 
 
7. งบประมาณ     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด   205,900  บาท  
 
8.  การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
  1.โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ มีความเข้มแข็ง 
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  2. โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ สามารถบริการ
การศึกษาได้ตามนโยบายของ สพฐ. และ สพป.ตราด     

สอบถาม 
 
 

สอบถาม 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบสอบถาม 
 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีงบประมาณ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ปรับแผนงาน/โครงการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เชิงปริมาณ  
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ส่งเสริมสนับสนุนการด า เนินงานของ
โรงเรียนที่มีความต้องการ ขาดแคลนให้มีศักยภาพ   
   เชิงคุณภาพ  
   1.  โรงเรียนที่มีความต้องการขาดแคลน มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการ พัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
   2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประสบความส าเร็จในการส่งเสริม
สนับสนุนโรงเรียน และสนองนโยบายกระจายอ านาจทางการศึกษา โดยมีการบริหาร จัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน  
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ส่วนท่ี ๔ 
 การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เชื่อมโยง
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้ก าหนดปัจจัยความส าเร็จและ
กระบวนการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 
การจัดสรรงบประมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด โดยก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือให้การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได้รับ 
 
ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และการท างานแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
  2. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
กระบวนการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
 1. สื่อสารทิศทางหน่วยงานทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน พร้อมก าหนด
บทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และ
จัดท าแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
 4. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดย
ติดตาม ประเมินผล รายงานความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ รวมทั้งประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 6. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ปฏิทินการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
ตุลาคม 2561 สพป. แจ้งนโยบาย ทิศทาง การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตุลาคม 2561 
  

(1) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือเตรียมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256 

(2) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือบรรจุโครงการลงในแผน 
     ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ธันวาคม 2561 (1) เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด 

(2)  สพป.แจ้งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สู่การปฏิบัติ       
15 มกราคม 2562 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561)  

และตรวจสอบงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละไตรมาส 
15 เมษายน 2562 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 

และตรวจสอบงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละไตรมาส 
15 กรกฎาคม 2562 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562) 

และตรวจสอบงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละไตรมาส 
15 ตุลาคม 2562 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

 
ทั้งนี้  การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์  

ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยการด าเนินงาน
ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง อย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้เบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุฯ และมาตรการประหยัดของ สพป.ตราด  
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ภาคผนวก 
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แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
 
 

โครงการ  .............................................................…………………………………………..………… 
นโยบาย  สพฐ.   .........................................................................................................................  
กลยุทธ์ สพฐ.     .....................................................................................    (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ตัวชี้วัด สพฐ.   ....................................................................................  (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ยุทธศาสตร์ สพป   ....................................................................................  (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ตัวชี้วัด สพป.   ....................................................................................  (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง        ใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ...................................................................................................................  
ผู้รับผิดชอบ .........................................................................................................................  
ระยะเวลาด าเนินงาน ................................................................................................................ ..... 

……………………………………………………. 

1.  หลักการและเหตุผล   
(เขียนจากใหญ่ไปหาเล็ก  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการท าโครงการ) 
 

2.  วัตถุประสงค์  ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ หรือ ใช้ความเรียง ก็ได้ ) 
 เป็นข้อความที่แสดงถึงความต้องการที่จะกระท าสิ่งต่างๆ ภายในโครงการให้ปรากฏเป็นรูปธรรม   
จะต้องชัดเจน  ไม่คลุมเครือ  สามารถวัดและประเมินผลได้   
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่มเป้าหมาย) 
 
4.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ควรแสดงอยู่ในรูปของจ านวน  หรือร้อยละ) 
 4.1  เชิงปริมาณ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ ) 
 4.2  เชิงคุณภาพ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ ) 
 
5.  วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

รายการ/กิจกรรม 
บาท 

ระยะเวลา 
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

      
      

 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
     (ระบุสถานที่) 
 
7. งบประมาณ 
    (ระบุที่มางบประมาณ/ จ านวนเงิน) 
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8.  การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   
   

 
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 - ปัจจัยความเสี่ยง 
 - แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ให้บอกถึงผลที่เกิดขึ้นในเชิงบวก โดยระบุให้ชัดเจนว่าใครจะได้รับผลประโยชน์  และผลกระทบนั้น
ได้รับในลักษณะอย่างไร  ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ (ให้ระบุเป็นข้อๆ) 
 
หมายเหตุ 
การกรอกข้อมูลในตาราง ข้อ 5.  
- ตัวอย่าง -  
5.  วธิีการด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

รายการ/กิจกรรม บาท ระยะเวลา งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดท าหลักสูตรภาษาจีน 
  - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
130 คน คนละ 130  บาท 1 วัน  

 
 

16,900 

  
 

16,900 

  
ม.ค.- ก.ย.

62  
  - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ชั่วโมงละ   
600 บาท จ านวน 3 ชัว่โมง  1 วัน 

 
36,000 

 
36,000 

  

  - ค่าวัสดุจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 3,000   3,000 
  - ค่าห้องประชุม 8,000  8,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 63,900 36,000 24,900 3,000  
 
รายละเอียดกิจกรรม /งบประมาณ 
- การประชุม / อบรม  ควรเป็น  เสาร์ - อาทิตย์ 
- อัตราค่าห้องประชุม สพป.ตราด  รายละเอียดตามประกาศ สพป.ตราด  
- อัตราค่าที่พัก  
  ประชุม (ไปราชการ)  เหมาจ่าย 800 บาท  
  จัดประชุม / สัมมนา เหมาจ่าย 600 บาท  
- อาหารกลางวัน   80 บาท / มื้อ 
- อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 25 บาท / มื้อ 
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แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
........................................................... 

 
1. ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………..……………….…… 

2. สอดคล้องกับ นโยบาย สพฐ. ....................................................................................................................... . 
            กลยุทธ์ สพฐ. ............................................................................................................. ............ 
  ยุทธศาสตร์ สพป. ...................................................................................................................  
  มาตรฐานส านักงาน ..............................................................................................................  

3. ด าเนินโครงการระหว่างวันที่.................................................................... .................................................... 

4. สถานที่จัดโครงการ............................................................................................................................. .......... 

5. ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 
  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา  นโยบาย 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 6.1 ......................................................................................................................... ............................ 
 6.2 .......................................................................................... ........................................................... 
 6.3 ............................................................................................................................. ........................ 

7. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน (เปรียบเทียบกบัวัตถุประสงค์) 
 (  ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 80- 99) 
 (  ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 60- 79) 
 (  ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ต่ ากว่า ร้อยละ 60 ) 

กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด(ระบุเหตุผล/ความจ าเป็น)................................................ 
............................................................................................................................. .................................. 
....................................................................................................... ........................................................ 

8. เป้าหมาย 
8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. 
2. 
3. 
4. 

 (  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
 (  ) ร้อยละ 80– 99 ของเป้าหมาย 
 (  ) ร้อยละ 60 –79 ของเป้าหมาย 
 (  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของ
เป้าหมาย 

กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด(ระบุเหตุผล/ความ
จ าเป็น)...................................................................................................................... ..............................
................................................................................................................................................................  
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8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. 
2. 
3. 
4. 

(  ) ตามเป้าหมาย  (ร้อยละ 100) 
(  ) ร้อยละ 80– 99 ของเป้าหมาย 
(  ) ร้อยละ 60 –79 ของเป้าหมาย 
(  ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของ
เป้าหมาย 

กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด(ระบุเหตุผล/ความ
จ าเป็น)........................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

9. ระยะเวลาการด าเนินงาน / โครงการ 
 (  ) ตรงตามท่ีก าหนดในแผน  (  ) เร็วกว่าที่ก าหนดในแผน  (  ) ช้ากว่าที่ก าหนดในแผน 

10. ขั้นตอนการด าเนินโครงการและสรุปผลการด าเนินโครงการ (บรรยายโดยละเอียด) 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................. ................................. 

11. ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  

12. การใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 2 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 2 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 3 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 3 (..............................บาท) 
กิจกรรมที่ 4 (.......................................บาท) เบิกจ่ายกิจกรรมที่ 4 (..............................บาท) 
งบประมาณท้ังหมด.....................................บาท คงเหลือ................................บาท 
สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน ......................... บาท  
งบประมาณไม่เพียงพอ  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระบุวิธีแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณ................................................................................................... 

13. ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
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14. งานที่จะด าเนินการต่อหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ...........................................................................................  

15. ภาพกิจกรรม จ านวน (2-6 ภาพ) 
 
 
 
 
 
    ( ลงชื่อ )  ...................................... ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
             (..............................................) 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
ที่  348 /2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการด าเนิน งานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

……………………………………. 

         ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้จัดท าโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และ
โครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ รองรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก าหนดกรอบการบริหารจัดการ ที่
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
ส านักงานคณะท างานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาจังหวัดตราด นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด  ตลอดจนความต้องการความจ าเป็นของสถานศึกษา   

         เพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงแต่งตั้งคณะท างานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 

1.  คณะท างานฝ่ายอ านวยการ ประกอบด้วย 
     1.1 นายอัมพล  หันทยุง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด       ประธานคณะท างาน 
     1.2 นางสาวสุดคนึง  ไชยสิทธิ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด    คณะท างาน 
     1.3 นางลัดดา  ท่าพริก  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด    คณะท างาน 
     1.4  นายวิชชา  ครุปิติ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด    คณะท างาน 
     1.5 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม /หน่วยตรวจสอบภายใน                                คณะท างาน 
     1.6 นางกรวรรณ  บุญฤทธิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                คณะท างาน/เลขานุการ 
     1.7 นางปิยมน  สินธุสาร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
     1.8 นางชมพูนุช  เสริมเสนาบุญ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน        คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
     1.9 นางสาวอังศุมาลย์  ช าปฏิ  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ        คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
           มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวกให้ฝ่ายต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ            

2.  คณะท างานฝ่ายด าเนินงาน/วิทยากร ประกอบด้วย  
     2.1 นายอัมพล  หันทยุง     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด     ประธานคณะท างาน 
     2.2 นางสาวสุดคนึง  ไชยสิทธิ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด     คณะท างาน 
     2.3 นางลัดดา  ท่าพริก  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด     คณะท างาน 
     2.4  นายวิชชา  ครุปิติ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด      คณะท างาน 
 
                                   / 2.5 ผู้อ านวยการกลุ่ม … 
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    2.5 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม /หน่วยตรวจสอบภายใน                             คณะท างาน 
     2.6 ศึกษานิเทศก์ ทุกคน                                  คณะท างาน 
     2.7 ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุกศูนย์เครือข่ายฯ                             คณะท างาน 
     2.8 นางสุชีรา นามเกียรติ   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ     คณะท างาน 
     2.9 นางสาววราภรณ์ คณฑา      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                คณะท างาน 
     2.10 นางสุเพ็ญพัฒน์  ศรีดี  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ               คณะท างาน 
     2.11 นางวิไลวรรณ ไวทยชัยวัฒน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ               คณะท างาน 
     2.12 นายวิฑูรย์  บุญสิน            นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ               คณะท างาน 
     2.13 นางกิจนา เมืองซอง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ    คณะท างาน 
     2.14 นางอังควรา รมย์ยานนท์           นักวิชาการศึกษาช านาญการ                คณะท างาน 
     2.15 นางเสาวรีย์ สามารถกุล    นักวิชาการศึกษาช านาญการ                คณะท างาน 
     2.16 นายวัชระ เอ่ียมกุลวรพงษ์ นิติกร          คณะท างาน 
     2.17 นางกรวรรณ  บุญฤทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน              คณะท างาน/เลขานุการ 
     2.18 นางปิยมน  สินธุสาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
     2.19 นางชมพูนุช  เสริมเสนาบุญ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน            คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
     2.20 นางสาวอังศุมาลย์  ช าปฏิ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ                 คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
      มีหน้าที่ วางแผนการด าเนินการ  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561            
และก าหนดกรอบแนวทางการบริหารงบประมาณ วิเคราะห์กลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่ควรด าเนินการ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการบริหารการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด            
อย่างเป็นระบบ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงาน
คณะท างานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 /คณะวิทยากรท าหน้าที่
ถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ ความคิด ประสบการณ์  สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งคอยชี้แนะและแก้ปัญหา 
ให้กับผู้เข้ารับการประชุมฯ 

3.  คณะท างานฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน ประกอบด้วย  
 3.1 นางพรปวีณ์ เรืองโรจน์         นักวิชาการศึกษาช านาญการ              ประธานคณะท างาน 
 3.2  นางสาวชลพษร  ลัดดาโชติ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                  คณะท างาน 
 3.3 นางสาวอังศุมาลย์  ช าปฏิ  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  คณะท างาน/เลขานุการ 
   มีหน้าที่รับลงทะเบียน ก ากับ ดูแล อาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้ารับการประชุม  

 4.  คณะท างานฝ่ายโสต และบันทึกภาพ ประกอบด้วย  
  4.1 นางชมพูนุช  เสริมเสนาบุญ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน       ประธานคณะท างาน 
 4.2 นายรณชัย  นิโรภาส  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ                 คณะท างาน 
      4.3 นายบ าเด็จ  โคตรชัย  เจ้าพนักงานธุรการ                  คณะท างาน 
      4.4 นายสมพงษ์ รอดวงษ์   ช่างไฟฟ้า ช 4          คณะท างาน 
      4.5 นางสาวอังศุมาลย์  ช าปฏิ  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ   คณะท างาน/เลขานุการ  
   มีหน้าที่ด าเนินการติดตั้งควบคุมการกระจายเสียง จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน           
และบันทึกภาพการจัดกิจกรรมตลอดการจัดกิจกรรม และน าเสนอบนเว็บไซต์   
                                /5. คณะท างาน … 
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5. คณะท างานควบคุมการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
     5.1 นายอัมพล  หันทยุง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด    ประธานคณะท างาน 
     5.2 นางสาวสุดคนึง  ไชยสิทธิ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด      คณะท างาน 
     5.3 นางลัดดา  ท่าพริก  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด      คณะท างาน 
     5.4  นายวิชชา  ครุปิติ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด      คณะท างาน 
     5.5 นางสาวสายสุนีย์ พลขันธ์    ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                                          คณะท างาน         
     5.6 นางกรวรรณ บุญฤทธิ์         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                             
       รักษาการ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                             คณะท างาน  
     5.7 นางปิยมน  สินธุสาร           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                       คณะท างาน 
     5.8 นางนารถฤดี  จามลิกุล   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  
       ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์        คณะท างาน/เลขานุการ 
     5.9 นางสุเพ็ญพัฒน์ ศรีดี          นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ           คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
     5.10 นางสาวสรรยา  งามฉวี   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (อัตราจ้าง)                    คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
   มีหน้าที่ควบคุมการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการบริหาร
งบประมาณเหลือจ่าย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ให้ถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติของทาง
ราชการและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อที่ปรึกษาทราบในคราวประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วย และสรุปรายงานทุกไตรมาส 

6.  คณะท างานฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย  
     6.1 นางนารถฤดี  จามลิกุล          นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์          ประธานคณะท างาน 
     6.2 นางสุเพ็ญพัฒน์  ศรีดี        นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ                   คณะท างาน 
     6.3 นางวิไลวรรณ ไวทยชัยวัฒน์        นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                            คณะท างาน 
     6.4 นางสาวชลพษร  ลัดดาโชติ     นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                คณะท างาน/เลขานุการ 
     มีหน้าที่ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ   

7. คณะท างานติดตามและประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย 
    7.1 นายอัมพล  หันทยุง    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด      ประธานคณะท างาน 
    7.2 นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด        คณะท างาน 
    7.3 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ หน่วยตรวจสอบภายใน                    คณะท างาน 
    7.4 นางพรปวีณ์ เรืองโรจน์        นักวิชาการศึกษาช านาญการ         คณะท างาน 
    7.5 นางสุชีรา นามเกียรติ              นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                             คณะท างาน 
    7.6 นางชมพูนุช เสริมเสนาบุญ         เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน                   คณะท างาน 
    7.7 นางสาวบุษยรังษี  จิตต์อารีย์      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ           คณะท างาน 
    7.8 นางวรรณภา เข้งนุเคราะห์        เจ้าหน้าที่ประสานงาน (อัตราจ้าง)                   คณะท างาน 
 
 
                 /7.9 นางสาวสวรรยา … 
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    7.9 นางสาวสวรรยา  งามฉวี         เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  (อัตราจ้าง)               คณะท างาน 
    7.10 นางนภัสสร สิงห์เขียว     พนักงานพิมพ์                             คณะท างาน 
    7.11 นายรณชัย นิโรภาส     นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (อัตราจ้าง)               คณะท างาน 
    7.12 นางกรวรรณ บุญฤทธิ์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่                            
         ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                    คณะท างาน/เลขานุการ 
    7.13 นางปิยมน  สินธุสาร     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ    คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
    7.14 นางสาวอังศุมาลย์ ช าปฏิ     นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  (อัตราจ้าง)    คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
   มีหน้าที่ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามระยะเวลา          
ที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
       ให้คณะท างานทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย              
ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทนและเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ต่อไป 

                ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง  ณ  วันที่  11 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
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