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     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ                 
พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัด ใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรบริหำร             
จัดกำรศึกษำ โดยมีสำระส ำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์  กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด โครงกำร กิจกรรม วงเงินงบประมำณ โดยมีกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีกับยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดตรำด โดยก ำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ และประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ            
ขั้นพ้ืนฐำน ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
     กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ฉบับนี้จะบรรลุผลตำม
เป้ำหมำยและควำมส ำเร็จที่ก ำหนดไว้  ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง  และ
กำรสนับสนุนจำกทุกภำคส่วนในกำรก ำกับ ระดมสรรพก ำลัง ร่วมกันผลักดันแผนสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ รวมทั้งยังเป็นกรอบแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม ศึกษำตรำด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ โดยมุ่งสู่เป้ำหมำยสุดท้ำยคือ กำรพัฒนำผู้เรียนให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และ          
มีคุณภำพตำมศักยภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
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    กลุ่มนโยบายและแผน  : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
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    สภาพทั่วไปของจังหวัดตราด......................................................................... ..............     1 
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- ศิลปหัตกรรมนักเรียน ....................................................................................................  129 
- สภานักเรียน: อบรมประชาธิปไตยในโรงเรียนและค่ายเยาวชนไทยโตไปไม่โกง ............  133 
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 - เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ………………………………………… 175 
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         แรงจูงใจเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน …………………………………………….  177 
    - พัฒนาบุคลากรในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ด้วย DLIT และ DLTV………………. 180 
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    - พัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ก.ต.ป.น. ……………….. 186 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ควำมเป็นมำ 
     การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนไทยทุกคนที่รัฐต้องจัดให้เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย ให้มี
ความเจริญงอกงามทุกด้าน เพ่ือเป็นต้นทุนทางปัญญาที่ส าคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะ
ในการประกอบสัมมาชีพ และการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข อันจะน าไปสู่เสถียรภาพ และ
ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลก
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนรวมถึงเด็ก
ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหาร          
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นการให้ความส าคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือสร้างการ
รับรู้ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนฯ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อน
แผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์ และบริบทแวดล้อมที่มีผลกระทบ           
ต่อการพัฒนาการศึกษา ทั้งด้านความก้าวหน้าของ  เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะของประชากรในศตวรรษ               
ที ่ ๒๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค ๔.๐ และน าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี            
พ.ศ. 2560 มาก าหนดเป็นแนวทางของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนา
การศึกษา บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา รวมทั้ง
โครงการเร่งด่วนที่ส าคัญ  

ควำมจ ำเป็นในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายจังหวัด และเร่งรัดด าเนินการน านโยบายสู่การปฏิบัติให้
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ การด าเนินงานตามนโยบาย ๑ ปี ที่ผ่านมา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราดได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ผ่านการด าเนินโครงการต่าง ๆ โดยปรากฏผล
ถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานส าเร็จเป็นรูปธรรม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยการด าเนินงานอยู่ในระดับสูง  
ซึ่งนโยบายการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้จัดกิจกรรม 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการประชาธิปไตย ส่งเสริมและพัฒนาความสมานฉันท์หรือวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตยให้กับครู  พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นคุณธรรม           
น าความรู้  และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี  นโยบายการขยายโอกาส              
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนในเขตบริการตามช่วงชั้น            
ที่เปิดสอนรวมทั้งระดับปฐมวัยอย่างทั่วถึง  พัฒนาและบริการแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม  
และจัดงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวอย่างเพียงพอ  พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู การ
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  พัฒนาครู
ให้มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล                  
ทางการศึกษา การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพทางการศึกษา   



 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด าเนินงานบริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลโดยสรุป   ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ครอบคลุม ทั่วถึง 
      1.1 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  

      สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพอย่างทั่วถึงโดยใช้กระบวนการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สนับสนุนงบประมาณ จัดประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนในสังกัด
ได้รับการนิเทศฯ ทุกโรงเรียน มีโรงเรียนดีประจ าต าบลร้อยละ 63.64 ผ่านการประเมินความยั่งยืนและมี Best 
Practice  ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ ในระดับดี จ านวน ๓ โรงเรียน และมีโรงเรียนในฝัน 12 
โรงเรียนทีสามารถบริหารคุณภาพองค์กรในระดับดี 
   สนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้แก่ผู้เรียนในพ้ืนที่
พิเศษคือ พ้ืนที่ชายแดนไทย - กัมพูชาและเกาะช้าง เกาะกูด ซึ่งผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา 
นิเทศติดตามโดยการลงพ้ืนที่ การนิเทศทางไกล การนิเทศผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งในส่วนของโรงเรียนในพ้ืนที่
เกาะกูด จะจัดทีมนิเทศไปนิเทศในลักษณะพาท า เพ่ือช่วยให้ครูมีความรู้ความเข้าใจได้รับการพัฒนา
เช่นเดียวกับโรงเรียนบนฝั่ง มีการจัดหลักสูตรส าหรับโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด ซึ่งมี
โรงเรียนใช้หลักสูตรนี้ คือ โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  และ
จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให้จัดการศึกษาให้เหมาะกับ
ความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ ส าหรับเด็กที่มี
ความสามารถได้จัดกิจกรรมส่งเสริม โดยจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและส่งกิจกรรมเข้าแข่งขันระดับ
ภาค ซึ่งผลการแข่งขันระดับภาค ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ล าดับที่ ๖ จาก 48 
เขตพ้ืนที่ และในระดับประเทศได้ล าดับที่ 73 จาก 183 เขตพ้ืนที่ โดยมีรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ           
๑ รายการ คือการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1 - ป.3 นอกจากนี้ยังมีการจัดการประกวดทักษะ
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ แข่งขันการท่องสูตรคูณ การคิดเลขเร็ว การคิด
เลขในใจ และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้นักเรียนในจังหวัดตราด และแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ               
ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียนส่งนักเรียน เข้าแข่งขันตามความสนใจ 
      1.2 ลดความเหลี่อมล้ าทางการศึกษา 
   พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถคุ้มครองดูแล
ช่วยเหลือและสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังประสานหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อขอรับสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพให้ได้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
       2.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถตามภาระงาน ประกอบด้วยการ 
พัฒนาครูภาษาไทย ชั้น ป.๖ เรื่องการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไทยด้านการสอนเขียนเรียงความ
และการสรุปความตามแนวข้อสอบอัตนัย โดยใช้กระบวนการ PLC พัฒนาครูภาษาไทยชั้น ป.1 เรื่องการ
สอนอ่านออกเขียนได้ By Active Learning พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาครูครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เรื่องจัดการเรียนการสอนเวทคณิต พัฒนาครูครูผู้สอนสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด



 

 
 

   

และแก้ปัญหาตามแนวของ PISA พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 เรื่องการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษพัฒนาครู
ผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน โดยการอบรมครูผู้ช่วยให้มีสมรรถนะตามสายงาน
สามารถน าความรู้ไปจัดการเรียนการสอนได้เพ่ือการเป็นครูมืออาชีพ  
   พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ ด้านการนิเทศการด าเนินงานของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และผู้บริหาร
สถานศึกษา ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ การนิเทศ ก ากับ ติดตามสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) พัฒนาผู้อ านวยการโรงเรียนโดยการประชุมประจ าเดือน  
      2.2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
ระดับปฐมวัยจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และการจัดการ
เรียนการสอน Brain Based Learning ตามแนวคิดมอนเทสซอรี พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัย 
ให้แก่ศึกษานิเทศก์ และครูแกนน าพัฒนาโรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) เป็นต้นแบบโรงเรียน           
สนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท ตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่อง
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด าเนินการต่อยอดวิจัยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
แนวคิดเรกจิโอเอมีเลีย ในบริบทโรงเรียนอนุบาลตราด และเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างปีงบประมาณ 2560 จ านวน 10 
โรงเรียนโดยให้ผู้บริหารและครูปฐมวัยโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างใหม่เข้ารับการพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามแนวคิดเรกจิโอเอมีเลีย กับสถาบันอาศรมศิลป์  จัดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC (Professional 
Learning Community) ครูผู้ออกแบบนวัตกรรมน าการสอนเด็กปฐมวัย สร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่          
เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแล้ว 60 โรงเรียนและขยายโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจ านวน 12 
โรงเรียน พัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยเรื่องการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย 

  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา -มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยจัดให้มี
การนิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียน            
ในสังกัดพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
(STEM Education) จัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) พัฒนา
ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทุกโรงเรียนในสังกัดให้มี
รูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ โดย
ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมแบบ Active Learning พัฒนาครูภาษาไทย
ชั้น ป.1 การสอนอ่านออกเขียน เรื่อง การอ่านออกเขียนได้ โดยใช้ Active Learning จัดให้มีกิจกรรม PLC ครู
ภาษาไทย ชั้น ป.๖ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยด้านการสอนเขียนเรียงความและการ
สรุปความตามแนวข้อสอบอัตนัย PLC การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง               
ใน 5 กลุ่มสาระหลักแล้วน าผลจากการ PLC ไปเผยแพร่ให้โรงเรียนอื่นๆ ใช้ประโยชน์ พัฒนาผู้อ านวยการ          
ทุกโรงเรียนในสังกัดให้มีความรู้และประสบการณ์ในกระบวนการ PLC และน ากระบวนการนี้ ไปใช้พัฒนา           
การจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน โดยได้ร่วมมือกัน ในแต่ละศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาขยายผลกระบวนการ 
PLC ได้ครอบคลุมครูทุกคนในสังกัด การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ข้างต้น ส่งผลให้การ                   
จัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพ 

 



 

 

      2.3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาเป็นฐาน  โดยจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา จัดค่ายวิชาการแบบเข้มภายใต้
สภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนในแต่ละศูนย์ฯ ซึ่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด จัดท าหลักสูตรค่ายวิชาการแบบเข้มทั้ง 5 กลุ่มสาระ ในชั้น ป.6 และ ม.3 ที่มาจากการมีส่วนร่วม
ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ จัดให้มีการทดสอบ Pre-O-NET 3 ครั้ง นิเทศติดตามการ
น า Test Blueprint ของการสอบ O-NET,NT, การสอนอ่านเขียน ป.1 - 6 และการสอบอ่านเอาเรื่องตาม
แนว PISA   ม.1 - 3 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ให้เป็นไปตามตัวชี้วัด สร้างความ
ตระหนักในการสอบ O-NET โดยแจ้งในที่ประชุมผู้อ านวยการสถานศึกษา และนับถอยหลังวันสอบในหน้าเว็บ
ไซด์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด หลังการทดสอบได้น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ 
และวางแผนการพัฒนาให้ตรงตามสภาพปัญหาของโรงเรียนประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีผล
การทดสอบ O-NET, NT สูง และประกาศยกย่องนักเรียนและครูผู้สอนนักเรียน ที่มีผลการสอบ O-NET เต็ม
ในแต่ละรายวิชา ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและใช้ห้องสมุดในการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนต้นแบบการอ่านสร้างสุข 
และโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน
ประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านดอนสูง และโรงเรียน
วัดคิรีวิหารฯ ซึ่งผลการประเมินโรงเรียนข้างต้นผ่านการประเมินความยั่งยืนจากคณะกรรมการต่างเขต
พ้ืนที่ได้ในระดับดีมากพัฒนานักเรียนแกนน ายุวบรรณารักษ์ให้กับโรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิต 
   ส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาไทยของนักเรียนในสังกัดผ่านการแข่งขันกิจกรรมรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน จัด PLC พัฒนาการเรียน
การสอนอ่านออกเขียนได้ By Active Learning ให้กับครูชั้น ป.๑ ประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านด้าน
การท่องอาขยานและการอ่านการเขียนภาษาไทย  ติดตาม ก ากับการประเมินและรายงานผลการอ่าน การ
เขียนนักเรียนในสังกัดผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยขยายผลการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
การด าเนินงานจัดกิจกรรมการท่องสูตรคูณ การคิดเลขเร็ว การคิดเลขในใจ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
และจัดเวทีการแข่งขันการท่องสูตรคูณ การคิดเลขเร็ว การคิดเลขในใจ และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ให้นักเรียนในจังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาพความส าเร็จในการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายจังหวัดภาคตะวันออก 
   พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดและแก้ปัญหาได้และ
สามารถสร้างข้อสอบตามแนวของ PISA ส าหรับใช้ในการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
พัฒนาศักยภาพการนิเทศการด าเนินงานของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดั บ
ประถมศึกษา (PEER Center) โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  จากการด าเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนข้างต้นปรากฏว่าผล O-NET ปีการศึกษา  2559         
ชั้น ป.6 มีคะแนนเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 43 จาก 183 เขตพ้ืนที่ คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ 0.43 
นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น
จากปีการศึกษา 2558  มี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา   



 

 
 

   

ปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 19 จาก 18๒ เขตพ้ืนที่ มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ 1.47 
นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น
จากปีการศึกษา 2558  จ านวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบกับประเทศ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด สูงกว่าระดับประเทศทุกด้านโดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติมาก
ที่สุดคือ ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ระดับชั้นประถมศึกษา             
ปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2559 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จากการใช้เครื่องมือ
ทดสอบของส านักทดสอบ สพฐ. พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ต่ ากว่า ระดับ สพฐ. แต่ร้อยละจ านวนนักเรียนปรับปรุง มีน้อยกว่า ระดับ สพฐ. ส าหรับชั้นที่มีค่าเฉลี่ย            
สูงกว่าระดับ สพฐ. คือ ขั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑  
 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน  
        3.1 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ 
   มีการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เป็นผู้ก าหนดเป้าหมายในการติดตาม ซึ่งเป้าหมายครอบคลุมการบริหารการ          
จัดการศึกษา ๔ ด้าน กลุ่มนิเทศฯจะนิเทศเพ่ือช่วยเหลือให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย                  
ที่คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ก าหนด ในขณะที่คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประชุมสัญจรโดยใช้ศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาเป็นฐาน จะติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ในศูนย์เครือข่ายที่ไปประชุม
สัญจร แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือการพัฒนางานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. แต่งตั้งอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. และ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการของโรงเรียนตามเป้าหมายที่ก าหนด ผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ก าหนดเป้าหมายการติดตาม ในด้านการบริหารงานตาม
นโยบาย ในการประชุมสัญจรและการประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 ซึ่งผลจากการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาในการประชุมสัญจร ๔ ครั้ง พบว่า โรงเรียนมีความพร้อม
ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในระดับดี และการประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนของ
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในระดับดีมาก 
   การขับเคลื่อนนโยบายและรายงานผลการจัดการศึกษา ด าเนินการแบบมีส่วนร่วม โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ และมีการติดตามการด าเนินงานทั้ง
ก่อน ระหว่างการด าเนินงานและหลังการด าเนินงาน หลังจากนั้นแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานและกลั่นกรอง
รายงานผลการด าเนินงานก่อนน าผลการด าเนินงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน ท าให้การจัดการศึกษาของของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดบรรลุตามเป้าหมายการจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2560 มีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยจ้างบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งที่ขาดแคลน ส่งผลให้การปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มมีผลการปฏิบัติงานรวดเร็ว ลุล่วงตามก าหนดเวลาอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการประชุมสัมมนารับฟังนโยบายผู้บริหารระดับสูง โดยจัดประชุมประจ าเดือน ทุก 2 เดือน 
เพ่ือรับทราบนโยบาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน และมีทิศทางการท างานชัดเจน  
 



 

 

      3.2 สร้างเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเป็นเจ้าภาพจัดงานวันครู โดยการมีส่วนร่วม 
กับทุกภาคส่วน เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับหน่วยงาน ประชาชนใน
การพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคมในปีงบประมาณ 2560 มขี้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
จังหวัดตราด จ านวน 1,296 คน เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งผู้เข้าร่วมงานตลอดจนหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงาน
ภายนอกมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาด้านการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ นอกจากนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
ยังร่วมกิจกรรมกับทุกภาคส่วนและกิจกรรมวันส าคัญ ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดตราด  
เข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่ โดยจัดสรรงบประมาณก่อสร้างหอประชุมภายในส านักงาน             
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 50 เมตร สูง 2 ชั้น เป็นเงินงบประมาณ 
18 ล้านบาท โดยให้ชื่อหอประชุมนี้ว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี” เริ่มก่อสร้าง 28 ธันวาคม 2559 และแล้วเสร็จ 
24 ตุลาคม 2560 

กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกจิตส ำนึกควำมเป็นชำติไทย มีคุณธรรม และวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
      4.1 ปลูกจิตส านึกความเป็นชาติไทยผ่านโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด        
(TO BE NUMBER ONE) ของจังหวัดตราด จัดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2560 
เพ่ือพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ให้มีความตระหนักในพิษภัยของยาเสพติด 
       4.2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ การด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตส านึกในการจัดการขยะ น้ าเสีย พลังงานและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยพัฒนาโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนคุณธรรมบูรณาการคุณธรรจริยธรรมใน
การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระพัฒนาครู ผู้อ านวยการโรงเรียน จัดค่ายนักเรียน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ส่งผลให้มีโรงเรียนที่มีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการจัดการขยะ จ านวน ๗ โรงเรียนมีนวัตกรรม
การจัดการขยะ ที่สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างได้มีสถานศึกษาได้รับการประเมิน
เป็นสถานศึกษาพอเพียงในปีงบประมาณนี้ ๑๙ โรงเรียน รวมมีสถานศึกษาพอเพียงในสังกัด ๘๙ โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 80.91 ของโรงเรียนในสังกัด และคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๑ ของโรงเรียนในสังกัดที่มี
คุณสมบัติพร้อมรับการประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยจัดสรรอุปกรณ์ DLIT ให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สนับสนุนให้โรงเรียนวางแผน
จัดการศึกษาด้วย DLIT มีการพัฒนาบุคลากรผ่านโซเชี่ยลมีเดีย พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลฯ ลงสู่
แผนการสอนผ่านกลุ่มเครือข่ายและนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) นิเทศ ติดตาม โดยศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบโรงเรียน 
      สถานศึกษาในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ของ สพฐ. จ านวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.58 มีการวางแผนและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาทางไกลฯ (DLIT) ตามมาตรฐานการจัดการโรงเรียนศึกษาทางไกลฯ (DLIT) จ านวน 58 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 10 บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ร้อยละ  
83.38    



 

 
 

   

      สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ร้อยละ 100 
      ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนให้น า DLIT ไปใช้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนครูผู้สอนมีการปรับการสอนโดยใช้ clip VDO การสอนใน DLIT Portable Classroom มาช่วยในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีการเตรียมสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น และนักเรียนสนใจการเรียนการสอนมากขึ้น 
      ผู้บริหาร ครูผู้สอน มีการใช้สื่อโซเชี่ยลมีเดียในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้าน             
การเรียนการสอน ครูผู้สอนมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น และ
ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน า DLIT Portable Classroom ลงสู่ห้องเรียน และโรงเรียนที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับ Internet มีช่องทางในการน าสื่อการสอน ในรูปแบบ VDO มาใช้ในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี  
      ผลที่สถานศึกษาได้รับจากการวางแผนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ส่งผลให้โรงเรียนใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตและเครื่องรับโทรทัศน์ที่ได้รับจัดสรร เพ่ือการเรียนการสอนอย่างถูกต้อง 
เหมาะสมและคุ้มค่า   
      ผลที่ได้จาการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) พบว่ามีการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรเพ่ือการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 
มีการใช้สื่อใน DLIT เพ่ิมมากขึ้นเมื่อได้รับ DLIT Portable Classroom นักเรียนมีโอกาสเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ได้หลายช่องทาง และสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
 
ผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ปี 2560 
  1. ผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยโครงกำรประชำรัฐ 
    โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ จ านวน 17 โรงเรียน มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพให้
สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ ได้รับการสนับสนุนในการจัดการศึกษา และงบประมาณตามแผนพัฒนาโรงเรียนและมีมาตรฐาน
กระบวนการ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งผลให้ผู้เรียน มีความกระตือรือร้นมากขึ้นครู  
มีความตั้งใจและเป็นแบบอย่างที่ดีผู้บริหาร มีความเป็นผู้น าให้การสนับสนุนโรงเรียน มีจุดเด่นให้เห็น
ชัดเจนยิ่งขึ้นผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียน มีการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา และรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 
  2. ผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
    โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ านวน110 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 100 
  3. ผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย STEM Education 

   จัดสรรงบประมาณตามแนวด าเนินการของ สพฐ. อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์   
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนที่เข้าโครงการ ส่งผลให้ครูที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ มีความรู้
ความเข้าใจและมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และสามารถนิเทศได้ 
 4. กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยโครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ 
     มีสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ที่เป็นแบบอย่างได้ 56 โรงเรียน 



 

 

  5. กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 33.33 
ซึ่งเป็นโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ/ห่างไกล จ านวน 8 โรงเรียน ไปเรียนรวมกับโรงเรียนอ่ืน 7 โรงเรียน เป็นโรงเรียนหลัก
ของการมาเรียนรวม 2 โรงเรียน โดยสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความต้องการของโรงเรียน  
  6. ผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงท้องถนน 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดได้ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ และมี
ศูนย์วิจัยเพ่ือสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การป้องกันลดการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้นักเรียน 
ผู้ปกครอง และผู้รับส่งนักเรียน ท าให้อุบัติเหตุส าหรับนักเรียนลดลงร้อยละ 85.71 

ข้อเสนอแนะ 
   จากการสังเคราะห์ผลการด าเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2560 พบข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาดังนี้ 

     ๑. ด้ำนปัจจัย 
        1.1 งบประมาณ 
              1) ระยะเวลาจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระชั้น
ชิดกับสิ้นปีงบประมาณท าให้การท างานเป็นไปอย่างเร่งด่วน ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ           
ทับซ้อนกับกิจกรรม / โครงการที่วางแผนไว้ล่วงหน้า ควรจัดสรรงบประมาณมาให้ต้นปีงบประมาณ 
             2) จ านวนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอท าให้ต้องลดกลุ่มเป้าหมาย หรือ
ระยะเวลาการพัฒนา (การพัฒนาครูผู้ช่วย)  
              3) ความชัดเจนของงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณของส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้รับแจ้งจ านวนงบประมาณที่จัดสรรให้           
จากหน่วยงานย่อย ใน สพฐ. แต่ยอดเงินที่จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่เพียงพอ ท าให้          
การวางแผนล่าช้า ส านักงานเขตพ้ืนที่ควรมีแผนส ารองในการจัดสรรงบประมาณให้แผนปฏิบัติการเสร็จ               
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาในต้นปีงบประมาณ 
        1.๒ บุคลากร   
             บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ย้ายไปด ารงต าแหน่ง          
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดในระหว่างปีงบประมาณ ท าให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ย้ายไป               
ไม่สามารถปฏิบัติงานต่อเนื่องและบุคลากรไม่เพียงพอท าให้ต้องลดบางกิจกรรม/โครงการ ควรมีการ 
บูรณาการตัวชี้วัด/ กลยุทธ์/จุดเน้นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเป็นโครงการเดียวกัน 

     ๒. ด้ำนกระบวนกำร 
        ๒.๑ การรายงานผลการด าเนินโครงการยังไม่ตรงตามจุดประสงค์ ตัวชี้วัด ในโครงการบาง
โครงการยังต้องติดตามการรายงานผล ควรมีการก ากับติดตามประเมินโครงการก่อนบรรจุในแผนปฏิบัติ
การ มีการติดตามการด าเนินโครงการระหว่างและหลังการปฏิบัติงานอย่างจริงจังต่อเนื่อง 
 
 



 

 
 

   

        2.2 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการอบรม ศึกษาดูงาน ในลักษณะ
การน าครูออกจากห้องเรียน ควรมีรูปแบบการพัฒนาโดยยึดพ้ืนที่/บริบท/โรงเรียนเป็นฐาน เช่น การนิเทศ
ภายในโรงเรียน การนิเทศทางไกล การใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการ 
     ๓. ผลผลิต 
        3.1 ผลทดสอบ O-NET ปีการศึกษา2559 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด          
ในชั้นและวิชาที่ต่ ากว่าระดับประเทศควรเร่งยกระดับคุณภาพ โดยการก าหนดนโยบาย/มาตรการของเขต
พ้ืนที่ ควรมีการวิเคราะห์ตนเองจากผลการทดสอบพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนตาม
มาตรฐานตัวชี้วัด การวัดผลระดับชั้นเรียนให้เป็นตามมาตรฐานตัวชี้วัด การใช้แบบทดสอบที่มีลักษณะ
เช่นเดียวกับแบบทดสอบระดับชาติ 
         3.2 โรงเรียนที่มีคุณภาพ เป็นโรงเรียนตามโครงการที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด เช่น 
โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจ าต าบล โรงเรียนประชารัฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่ควรมีรูปแบบการ พัฒนา
โรงเรียนให้มีคุณภาพตามบริบทของเขตพ้ืนที่ แล้วยกย่องเชิดชูเกียรติเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการพัฒนางาน 
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๑ 

ส่วนท่ี ๑ 
บริบทของจังหวัดตราดและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
สภาพทั่วไปของจังหวัดตราด 
     ประวัติความเป็นมาของจังหวัดตราด 
      ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “ตราด” มีชื่อเดิมเรียกว่า “บ้าน
บางพระ” มีชัยภูมิส าคัญในการเป็นเมืองหน้าด่านชายทะเลรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศ                            
มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามกู้เอกราช พ.ศ. 2510 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรง
รวบรวมไพร่พลและเรือส าเภาเพ่ือน าไปขับไล่พม่ากอบกู้เอกราชคืนสู่ชาติไทยและในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงท าสนธิสัญญากับชาวฝรั่งเศสเพ่ือเอาดินแดนจังหวัดตราดคืนมาเมื่อวันที่  
23 มีนาคม 2449  

     ที่ตั้งขนาดพื้นที่ 
      ที่ตั้ง “จังหวัดตราด” เป็นจังหวัดชายแดนสุดฝั่งทะเล ตะวันออกมีรูปร่างลักษณะคล้ายหัวช้าง    
อาณาเขตด้านชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาทั้งทางบกและทางทะเลยาว  330 กิโลเมตรโดยทางบก          
ติดกับทางจังหวัดของประเทศกัมพูชาได้แก่จังหวัดพระตะบองจังหวัดโพธิสัตย์  และจังหวัดเกาะกงซึ่งมี 
แนวชายแดนธรรมชาติติดทิวเขาบรรทัดเป็นเส้นแบ่งเขตแดนตลอดแนวยาว  165 กิโลเมตรและมีแนว          
อาณาเขตทางทะเลยาว 1,65.5 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ขนาดเล็กเป็นอันดับ 4 ของภาคตะวันออกและเป็น
อันดับที่ 56 ของประเทศอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายใหม่บางนา-บ้านบึง-แกลง-ตราด 
เป็นระยะทาง 315 กิโลเมตร 

      อาณาเขต 
     มีอาณาเขตพ้ืนที่ทางบก  2,819 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,761,000 ไร่  มีพ้ืนที่ปกครอง            
ทางทะเล 7,257 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดกับอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดพระตะบอง 
ประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดกับทะเลอ่าวไทย และน่านน้ าทะเลประเทศกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับจังหวัด
เกาะกง และจังหวัดโพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา มีทิวเขาบรรทัดเป็นแนวกั้นเขต และทิศตะวันตกติดกับ
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

ภูมิประเทศและภมูิอากาศ 
     ลักษณะภูมิประเทศ  
      ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะได้แก่อาณาบริเวณที่เป็นแผ่นดินภูเขาพ้ืนน้ า และ
ทะเลดังนี้ 
     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 
     จังหวัดตราดมีอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจนเกินไปแต่มีฝนตกชุกมากเพราะมีพ้ืนที่ติดทะเล
และมีภูเขาโอบล้อมจึงท 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 
 
การปกครองของจังหวัดตราด 
     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 
 
ค าขวัญประจ าจังหวัด  
    เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ า ระก าแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา 
 
ตราประจ าจังหวัด 
 
    รูปเรือใบแล่นในทะเลกับโป๊ะของชาวประมง เบื้องหลังเป็นเกาะช้าง หมายถึง  
    จังหวัดตราดมีเกาะ เป็นจ านวนมาก และเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นที่รู้จักของคน
ทั่วไป 
    คือเกาะช้าง การที่มีพ้ืนที่ติดกับทะเล ราษฎรจึงยึดถือการประมงเป็นอาชีพหลัก 
    มาแต่โบราณ (เดิมจังหวัดตราดใช้ตราประจ าจังหวัดเป็นรูปเรือรบหลวงตราด) 
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๓ 

 ต้นไม้ประจ าจังหวัด  
 
 
             หูกวาง  (Terminalia catappa) 

 

 

 

 

 

 

 ดอกไม้ประจ าจงัหวัด  
 

 

             ดอกกฤษณาชนิด (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. 2561 

๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดตราดและอาณาบริเวณติดต่อ 
 



 
 

 
กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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๕ 

อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาตราด 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยมีอ านาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 
อ านาจหน้าที่ 
     (1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการ           
ของท้องถิ่น  
     (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
     (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     (4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น          
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     (9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่  
การศึกษา  
     (10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ คณะท างาน
ด้านการศึกษา  
     (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย  
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๖ 

  โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
 หน่วยตรวจสอบภายใน               คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
                   ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
  
ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาตราด 

   ฝ่ายบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นายอัมพล  หันทยุง และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด 3 คน ได้แก่ นางลัดดา ท่าพริก นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์  และนายวิชชา ครุปิติ 

 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
 
 
 

นายอัมพล หันทยงุ 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
 
 
 

  

           นางลัดดา ท่าพริก            นางสาวสุดคนึง ไชยสทิธิ์          นายวชิชา ครุปิต ิ
 

แผนภาพที่ 3 ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  กลุ่มอ านวยการ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

สถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา 
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๗ 

บุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
    บุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีจ านวน 62 คน จ าแนกเป็น     
ผอ./รองผอ. 4 คน กลุ่มอ านวยการ 17 คน กลุ่มนโยบายและแผน 4 คน กลุ่มนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 12 คน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 7 คน กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 8 คน และหน่วยตรวจสอบภายใน 1 คน  
 
ตารางท่ี 1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามกลุ่ม 

กลุ่ม จ านวน ผอ.กลุ่ม 

ผอ./รอง ผอ. 4  
อ านวยการ 17 นายบรรจง ศรีตะ 
นโยบายและแผน 4 นางกรวรรณ บุญฤทธิ์ (รกน.ผอ.กลุ่ม) 

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี  
  สารสนเทศ  และการสื่อสาร 

(3) นางเสน่ห์ บุญชู   (รกน.ผอ.กลุ่ม) 

  นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัด 
  การศึกษา 

12 นางบูรณ์นรา  กณิกนันต์ 

 บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 7 นางนารถฤดี จามลิกุล (รกน.ผอ.กลุ่ม) 
 บริหารงานบุคคล       9 นายรณกฤต ยอดศิริ 
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา -  
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 นางสาวสมใจ วัฒฐานะ (รกน.ผอ.กลุ่ม) 
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 นางสาวสายสุณีย์ พลขันธ์ 

รวม 62  
  * กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ใช้บุคลากรจากกลุ่มนิเทศฯ และ 
     กลุ่มอ านวยการ 
 * ลูกจ้างประจ า 6 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 11 คน 
 
จ านวนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 109 โรงเรียน 2 สาขา จ าแนกเป็น 

เปิดสอนระดับประถมศึกษา        2 แห่ง 
เปิดสอนระดับอนุบาล –ประถมศึกษา  82 แห่ง 
เปิดสอนระดับอนุบาล –ขยายโอกาส  27 แห่ง 
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๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 4 แผนที่ตั้งสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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๙ 

    ในปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีนักเรียนในสังกัด
ทั้งหมด 22,424 คน  และมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 1,204 คน 

ตารางท่ี 2  จ านวนนักเรียนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
               ประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2560 
    จ านวน  (ร้อยละ) 
จ านวนนักเรียน      22,424 

- ก่อนประถม (คน) 5,423  (24.43%) 

- ประถมศึกษา (คน) 15,030   (66.93%) 

- มัธยมศึกษาตอนต้น (คน) 1,971 (8.64%) 

จ านวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา       1,204 
 
ที่มา: ฐานข้อมูล Data Management Center ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
     จากสภาพการด าเนินงานที่ผ่านมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ใช้
แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2560 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาและด าเนินการขับเคลื่อน
ภารกิจเพ่ือสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา โดยอาศัยแนวคิดการบริหารการศึกษา   
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุด คือการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการด าเนินงานที่ผ่านมาสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  

ด้านคุณภาพการศึกษา 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2559 จากรายงานผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาของ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
สรุปได ้ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559 -2558  

ด้าน ปี 2559 ปี2558 
เปรียบเทียบ 

สูงกว่า/-ต่ ากว่า 
ด้านภาษา (Literacy)  52.90 48.51 4.39 
ด้านค านวณ (Numeracy)   39.28 42.65 -3.37 
ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)  55.99 50.75 5.24 

รวมความสามารถ 3 ด้าน 49.39 47.3 2.09 
     จากตารางข้างต้น ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเปรียบเทียบปีการศึกษา 
2559 – 2558 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมความสามารถ 3 ด้านสูงกว่าปีการศึกษา 2558 โดยด้านที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2558 มากที่สุดคือ ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) 
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ตารางท่ี 4 ผลการสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ปีการศึกษา2558 ปีการศึกษา2559 ร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้น/

ลดลง 
 

เข้าสอบ 
ผลการทดสอบ 

ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
ร้อยละ เข้าสอบ 

ผลการทดสอบ 
  ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 2104 1030 48.95 2170 1370 63.13 14.18 
วิทยาศาสตร์ 2104 968 46.01 2170 833 38.39 -7.62 
คณิตศาสตร์ 2104 363 17.25 2169 183 8.44 -8.82 
สังคมศึกษาฯ 2104 671 31.89 2170 592 27.28 -4.61 
ภาษาอังกฤษ 2104 551 26.19 2170 454 20.92 -5.27 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 
2558 คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
ตารางท่ี 5 ผลการสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ปีการศึกษา2558 ปีการศึกษา2559 ร้อยละ 
ที่

เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 

 

เข้าสอบ 
ผลการทดสอบ 

ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
ร้อยละ เข้าสอบ 

ผลการทดสอบ 
  ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 492 94 19.11 472 170 36.02 16.91 
วิทยาศาสตร์ 492 159 32.32 471 196 41.61 9.30 
คณิตศาสตร์ 492 5 1.02 472 7 1.48 0.47 
สังคมศึกษาฯ 492 23 4.67 472 22 4.66 -0.01 
ภาษาอังกฤษ 492 40 8.13 471 11 2.34 -5.79 

 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2558  จ านวน 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ยังต้องเร่งพัฒนา ส่งเสริมให้สถานศึกษา
เตรียมความพร้อมผู้เรียน ตั้งแต่ช่วงเริ่มเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการอ่าน เขียน และคิดค านวณให้
เข้มแข็งในระดับประถมศึกษาและเพ่ิมการฝึกทักษะในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหา
พฤติกรรมการออกกลางคันของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านเขียน 
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ด้านโอกาสทางการศึกษา 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด าเนินการส ารวจส ามะโนประชากรนักเรียน
และจัดระบบข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน บริการแนะแนว 
ทุนการศึกษา จัดสวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนทุกระดับชั้น ส่งผลให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้    

 
ด้านประสิทธิภาพ 

   จากการด าเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนข้างต้น ปรากฏว่าผล O-NET ปีการศึกษา  2559 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ชั้น ป.6 มีคะแนนเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 43 จาก 183 เขตพ้ืนที่ 
คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ 0.43 นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2558  มี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้               
คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 19 จาก 18๒   
เขตพ้ืนที่ มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ 1.47 นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2558  จ านวน 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
     ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเปรียบเทียบกับ
ประเทศ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สูงกว่าระดับประเทศ          
ทุกด้านโดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติมากที่สุดคือ ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ผลการ
ประเมินอ่านออกเขียนได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 4 ปีการศึกษา 2559 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จากการใช้เครื่องมือทดสอบของส านักทดสอบ สพฐ. พบว่า ค่าเฉลี่ยรวม         
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดต่ ากว่า ระดับ สพฐ. แต่ร้อยละจ านวนนักเรียนปรับปรุง        
มีน้อยกว่าระดับ สพฐ. ส าหรับชั้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สพฐ. คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
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ส่วนท่ี ๒ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 
     ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก ๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
มาตรา ๕๔  
      รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษา ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
     รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
     รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม  
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี ้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องม ี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ           
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
     การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ 
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
     ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง  หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย             
ในการศึกษาตามความถนัดของตน 
     ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา 
และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน 
หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการ
ลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดได้น ายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 แผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ .ศ . 2560-2564) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  งบประมาณ 
พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รวมถึงผลการด าเนินงานบริหารจัดการศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มาก าหนด
เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด 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 าไปสู่
การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
      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 ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น 
      2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
      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 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น 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 ฟ้ืนฟูและป้องกันการท 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. ยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่  

 โครงการท้าทายไทย  
 1. ด้านอาหารและการเกษตร เช่น การเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาหารไทยในเวทีโลก อาหาร  
เพ่ือสุขภาพ การปรับตัวของการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอาหารต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  
  2. ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางการผลิตพลังงานชีวภาพ  
การแก้ปัญหาหมอกควันในภาคเหนืออย่างยั่งยืน 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  
จากโภชนาการและชีวิตที่ดี แผนงาน “ไทยปลอดพยาธิใบไม้ตับ” เพ่ือการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิ 
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดจากพยาธิใบไม้ตับ การตรวจกรองและ 
วินิจฉัยโรคมะเร็งที่ส าคัญตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก การพัฒนาการแพทย์เชิงระบบ เป็นต้น  

  นโยบายรัฐบาล  
  1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
  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 และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผนวก 4 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่
เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 61  
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
  11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสังคมที่อารยะ 
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  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา   
           การศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนนั้น ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา 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. สร้างคนเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพ้ืนที่ของตนเอง 
  3. สร้างความทัดเทียมทางการศึกษาโดยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสื่อดิจิทัล 
  4. สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเข้าถึงการจัดบริการการศึกษา 

  ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 
  แต่งตั้งคณะกรรมการและพัฒนาการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 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. เพ่ิมคุณวุฒิให้กับแรงงานไทย 
  3. พัฒนาความช านาญในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับก าลังคน 
  4. ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน 
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  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและมีส่วนรับผิดชอบในการจัด
การศึกษา 
  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  
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี 
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ 
  1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็น
สังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ 
  2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย 
พัฒนาคน ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล  อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
  3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ า
ชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี              
มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ
กรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
  5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
  6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี 
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี 
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
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  3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
  4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา 
  6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
  7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ          
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน า
และสร้างสรรค์ ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับ          
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก้าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ 
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิต 
วิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน 
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ          
มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ
บริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ
ให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
  4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์  

ซึ่งเกี่ยวข้องกับส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
           ให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความ สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการ
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เปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบัน 
การศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ัง
ยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
  1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษท่ี 21 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  2.1 เป้าหมายการพัฒนา 
        2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
        2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
        2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2.2 ตัวชี้วัด 
        เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
                       ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อน                  
                                               การมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
        เป้าหมาย 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 
       เป้าหมาย 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 
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      1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สอดคล้อง
กับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 
      2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ 
การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 
     3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาท่ีมุ่งการฝึก 
ทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
   3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า 
และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบ
ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 
        3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้า
ร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้
ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 
        3.3.6 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ 
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้
มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
        3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการ
จัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
        3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนสามารถ  
เข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนที่ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม ให้ความส้าคัญกับ 
  การด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ 
สาธารณสุขรวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจาก
ที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะ
แรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และ
การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ 
และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด 
ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ 
และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้อง
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า 
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1. วัตถุประสงค์ 
      1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
  ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 90 
โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพ้ืนที่ 
 ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์ คะแนน ร้อยละ 
50  มีจ านวนเพิ่มขึน้ และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่ และภูมิภาคลดลง 

3. แนวทางการพัฒนา 
    3.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครอง
ทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการ
พัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย 
        3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกายการดูแล
นักเรียนยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่า
เดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน นักเรียนยากจน
ของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียน
ออกจากโรงเรียนกลางคัน 
  3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ 
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความ 
เท่าเทียมกัน มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย  
         1) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทาง
อาชีพที่ชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู  
         2) สร้างระบบความรับผิดชอบ Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน า
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน  
   3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 
       3.2.4 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม พร้อมทั้ง
ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับ 
ท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการ
ผลิต และการบริโภคพัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความ
เสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
และระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฟ้ืนฟู
คุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
  ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

3. แนวทางการพัฒนา 
  3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศขยะน้ าเสียและ
ของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
   3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมาย
และกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้
เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
  ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการ
เตรียม การรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหา
ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
  1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร 
จัดการ ด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทาง
ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
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  1.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความ
สงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
  เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
   ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มข้ึน 
   ตัวชี้วัด 1.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพ่ิมข้ึน 
  เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาส    
                            ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
   ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่ 3 จังหวัด 
                                    ชายแดนภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
  เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ  
          สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามใน  
          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 เพ่ือ
ป้องกันการกระท าที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 
        3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค
การเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง 
ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึง 
ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 
        3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติ
สุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี บนพื้นฐานความแตกต่างทางอัต
ลักษณ์และชาติพันธุ์ เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้ง
สร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 
  3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
        3.2.7 ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและ
พหุภาคี เพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและ
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ 
ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ความมั่นคงด้าน 
ไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และสถานการณ์ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขอ่ืนๆ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
                   ในสังคมไทย 
           เป็นช่วงเวลาส าคัญท่ีต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง 
เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม 
และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง 
ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
  1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
  1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความ
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
   ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 

3. แนวทางการพัฒนา 
  3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
         3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาค และ
ท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 
  3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
       1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุก
กลุ่มในสังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม 
ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมท่ีถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของ
การทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษ
ผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       2) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของ
ข้าราชการและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท าอย่างจริงจัง 
      7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในกลุ่มประชาชน 
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       3.5.2 ป้องกันการทุจริต 
                3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
      4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบที่บูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการ
บริหารจัดการเพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น
ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 

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

3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม 
        3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไก 
การด 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 



 

 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

28 

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ 
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ เพ่ือใช้
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ  ทั้งที่อยู่ในกระทรวง 
ศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้
ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการ
ประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้
บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  
รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ ได้ก าหนดสาระส าคัญ
ส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน ๕ ประการ ได้แก่ การเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม 
(Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
ในระยะ ๑๕ ปี ข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ :  
  ให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นกลไกหลักของ
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทาย
ที่เป็นพลวัตรของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

หลักการ :  
  ๑) รัฐมีหน้าที่จัดการให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถพัฒนาขีด
ความสามารถที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลให้เต็มตามศักยภาพ จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  
 ๒) รัฐจะประกันโอกาสและความเสมอภาค ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล  
  ๓) แยกบทบาท อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐ ในฐานะผู้ก ากับนโยบายและแผน ผู้
ก ากับการศึกษา ผู้ประเมินผลการศึกษา ผู้ส่งเสริมสนับสนุน และผู้จัดการศึกษาออกจากกัน  
  ๔) รัฐพึงปฏิบัติต่อสถานศึกษาภายใต้กฎกติกา ระเบียบ วิธปีฏิบัติ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
  ๕) ทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการได้รับการศึกษา
ของพลเมืองต้องมีส่วนร่วมระดมทุน และร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา  
  ๖) สถานศึกษาต้องบริหารและจัดการที่แสดงความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อคุณภาพและ
มาตรฐานของบริการการศึกษาที่ให้แก่ผู้เรียน  
  ๗) รัฐจะก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาก าลังคน จ าแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา คณะ/
สาขาวิชาที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ และ  
  ๘) หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องมีความยืดหยุ่นหลากหลาย สนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียน ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียน และผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ : 
  ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
  ๒) ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมรองรับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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  ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ๕) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ๖) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 
  ๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินเพ่ือการศึกษา 

เป้าหมายสุดท้าย : 
  ๑) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถของทุนมนุษย์ (Productivity) ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ 
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่
พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ภายใต้พลวัตรของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๒) ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเพื่อยกระดับชน
ชั้นของสังคม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) ที่เอ้ือต่อการสร้าง
สังคมแห่งปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้และ
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ๓) ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ใน
ตัวตนของแต่ละบุคคล และมีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่ส าคัญและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ รวมทั้งทักษะการดารงชีวิต และทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
  ๔) ภาคการศึกษามีทรัพยากรและทุนที่เพียงพอส าหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
จากการส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาคส่วนในสังคม ผ่านการเสียภาษี
ตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง การบริจาค และการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 
  ๕) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
สามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการบริบทเชิงพ้ืนที่ ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ในฐานะที่
เป็นศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education) และเป็นภาค
เศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาค ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 
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5. แผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
  จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียน
และสังคมโลก อ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของ
ประเทศ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ 
กับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติ
ด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ที่ส าคัญคือได้ประเมินสถานะของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้น
แล้ว จึงสามารถก าหนดเป็นสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งได้แก่ เป้าหมายหลักและตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/
ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ได้ดังนี ้

๑. เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
  ๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
  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 
และระดับอุดมศึกษาที่ท างานให้  
  ๗. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
  ๘. ร้อยละของผลงานวิจัย นวตักรรม งานสร้างสรรค์ 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  
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๓. วิสัยทัศน์ 

  “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณ ธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม ” 

  “ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
  “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน 
สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น ๒ เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  “มีคุณภาพชีวิตท่ีดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยนื 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 รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 
  ๔. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๖. ผลผลิต /ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
    ๖.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
       ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
       ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจาและนาสิ่งที่จาไปฝึกคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้อง
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รวมทั้ง
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 

      ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
      ๑. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
      ๒. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
      ๓. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
     ๔. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
 



 

 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

32 

      กลยุทธ์ 
      ๑. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
      ๒. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
      ๓. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
      ๔. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
      ๕. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

    ๖.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
             ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
       มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ
ตามเกณฑ์ มีครูประจาชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที ่

      ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
      ๑. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
      ๒. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
      ๓. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพใน
หลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพ่ือต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 
      ๔. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      ๕. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      กลยุทธ์ 
      ๑. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา 
      ๒. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
      ๓. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น
และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
      ๔. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
      ๕. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
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   ๖.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ 

       ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
       มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
เพ่ิมจ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การ
รักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 

      ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
      ๑. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
      ๒. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษา  
      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 และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่
ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
      ๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
      ๖. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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  ๖.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
       ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
      ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา  
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และสามารถเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ 
เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนรวมทั้ง
สามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้นได้ 

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

      กลยุทธ์ 
      ๑. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 
ในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
      ๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ 
และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      ๓. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมอย่างกว้างขวาง 
      ๔. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
      ๕. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความ
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

  ๖.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

       ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
       ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร  
และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล    
ที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

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



 

  
                         กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

35 

       กลยุทธ์ 
       ๑. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย 
และไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
       ๒. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการ
รายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพเป็น
ปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 
       ๓. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา 
และหน่วยงานท างานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
      ๔. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ
ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ๖.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

       ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
       ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น  มีความโปร่งใส 
และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการ
กระจายอ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร  รวมทั้งผู้เรียน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่นได้ 

       ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
       ๑. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
       ๒. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ 
พัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมงีานท า หรอืนาไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
      ๓. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน 
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6. นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
วิสัยทัศน์  
  “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย” 

พันธกิจ  
  1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  
  2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลัก ของคนไทย 12 ประการ  
  3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา  

 เป้าประสงค์  
  ๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย และมีคุณภาพ  
  ๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และเสมอภาค  
  ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน ที ่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
  ๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มี
ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
  ๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ 
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและ ความ 
รับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
  ๖. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่ 
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  
   ๗. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด 
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มีนโยบายในการด้าเนินงาน ๖ ด้าน ดังนี ้ 
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
   ๑. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
       ๑.๑ น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา หรือ “ศาสตร์ พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
       ๑.๒ ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
                 ๑.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมือง 
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   ๒. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
         ๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
       ๒.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม 
และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
     ๓. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่  
       ๓.๑ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    ๓.๒ เขตระเบียงเศรษฐกิจ  
    ๓.๓ เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
    ๓.๔ เขตพ้ืนที่ชายแดน  
    ๓.๕ เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
      ฯลฯ 

นโยบายที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                ในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                    ในการแข่งขัน  
    ๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร 
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม  
        ๑.๑ ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความ
จ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  
        ๑.๒ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา  
        ๑.๓ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  
    ๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้  
       ๒.๑ พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น  
       ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย  
         ๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
        ๒.๔ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  
        ๒.๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
        ๒.๖ ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
        ๒.๗ สนับสนุนการผลิต จัดหา และใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม  
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  
ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  
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        ๒.๘ ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา 
(Dual Education) , หลักสูตรระยะสั้น  
        ๒.๙ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม  
             ๒.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  
      ๓. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
        ๓.๑ ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment)  
        ๓.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ  
         ๓.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพ่ือ
พัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค ์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ 
    ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการท้าวิจัย และน้าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
          ๔.๑ ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  
         ๔.๒ ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 

นโยบายที่ ๓ ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    ๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น  
       ๑.๑ TEPE Online (Teachers and Educational personnel Enhancement 
Based on Mission and Functional Areas as Majors 
       ๑.๒ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
        ๑.๓ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
        ๑.๔ การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยะฐานะ  
               ฯลฯ  
   ๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน          
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
       ๒.๑ การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา  
       ๒.๒ การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการท างาน  

นโยบายที่ ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
   ๑. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
       ๑.๑ ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  
       ๑.๒ สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  
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   ๒. ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา  
       ๒.๑ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กด้อย
โอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน เป็นต้น  
       ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่าง
ทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information 
technology : DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 

นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ๑. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  
       ๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  
       ๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
       ๑.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

นโยบายที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
   ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
       ๑.๑ พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
       ๑.๒ พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
       ๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้  
       ๑.๔ สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น 
โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรยีนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ  
       ๑.๕ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
       ๑.๖ ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ สถานศึกษา และองคค์ณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
   ๒. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
       ๒.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base 
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น  
       ๒.๒ เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการภาค  
       ๒.๓ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย 
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ  
       ๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
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   ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
       ๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
       ๓.๒ ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
ตัวช้ีวัดจ้าแนกตามยุทธศาสตร์ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  1.ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
  2.รอ้ยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  3.ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 
    ของคนไทย 12 ประการ 
  4.ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
            ในการแข่งขัน 
  5. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
  6. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  
      ตัวชีว้ัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ .2560 
  7. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  8. ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  9. ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 
  10. ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ท่ีสพฐ.ก าหนด 
  11. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพ 
                ความต้องการ และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
  12. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)มากกว่าร้อยละ 50  
                เปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
  13. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตองต้นได้รับการเตรียม 
        ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการPISA 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  14. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  15.ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
  16. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมข้ึน 
  17. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  18. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญ 
                ของการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลัก 
                ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  19. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
  20. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง  
                ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
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7. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด พ.ศ.2560-2564  
  วิสัยทัศน์  
  “มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีทักษะการด าเนินชีวิต บนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง3 ในสังคมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”  

  นิยามศัพท์  
  คุณภาพตามมาตรฐานสากล หมายถึง ล าเลิศวิชาการ, สื่อสาร 2 ภาษา, ล้ าหน้าทางความคิด, 
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์, ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  
  ทักษะการด้าเนินชีวิต หมายถึง การน าค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ  
  เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง มีความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง, มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน, พอเพียง, พอประมาณ, มีเหตุผล, มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  

  พันธกิจ  
  1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
  2. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึงต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  3. สนับสนุนการด าเนินชีวิตด้วยวิถีความเป็นไทยบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
  5. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานส ากล  
เป้าประสงค์ :   1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
    2. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและภายนอกในระดับสากล  
   3. ครู คณาจารย์ และบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพอย่าง ต่อเนื่อง  
   4. มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติเพ่ิมข้ึน (O-Net/N-Net/V-Net)  
     2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  
    3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ  
    4. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับได้มาตรฐานการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา 
        ภายนอก  
    5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขา 
       ที่เก่ียวข้องภายใน 1 ปี  
    6. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับ การพัฒนา 
               ทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
     7. ร้อยละของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นตาม มาตรฐาน 
                วิชาชีพ  
     8. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพสิทธิ 
                ประโยชน์เกื้อกูลความมั่นคงและผดุงเกียรติและความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
    9.  จ านวนผลการวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือน าไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือ 
                 นานาชาติหรือน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
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   10. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ที่ เข้ารับการ 
                 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียนหรือทักษะการค้า  
         และพัฒนาสามารถผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
  11. จ านวนหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับการบริการ เครือข่าย 
                 อินเตอร์เน็ต  
   12. จ านวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบ STEM ศึกษา  
   13. จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนาในรูปแบบโรงเรียนประชารัฐ  
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนทุกระดับสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมี คุณภาพ 
ตัวชี้วัด :  1. ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย  
    2. ร้อยละของก าลังแรงงานมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป  
    3. จ านวนผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่าง ต่อเนื่อง  
กลยุทธ์ที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนการด าเนินชีวิตด้วยวิถีความเป็นไทยบนพื้นฐานตามหลัก ปรัชญา 
                              ของเศรษฐกิจพอเพียง  
เป้าประสงค์: 1. ผู้เรียนมีทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
        2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
        3. สถานศึกษาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน  
ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ท านุ  
                บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมไทย  
    2. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ  
    3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ ปลูกฝัง 
       จิตส านึกและค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  
กลยุทธ์ที่ 1 ร่วมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นไทยตามค่านิยมหลักของคนไทย12 ประการ  
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการด าเนินชีวิต  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน  
             การจัดการศึกษา  
เป้าประสงค์ : หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัด : 1. ระดับความส าเร็จในการมีส่วนร่วมขององค์กร/ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ในการ 
                จัดและพัฒนาการศึกษา  
    2. จ านวนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร  
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา รวมถึงสนับสนุน ทรัพยากร 
               เพ่ือการศึกษา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
เป้าประสงค์ : 1. ผู้เรียนมีรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
          2. ผู้เรียนมีทักษะและความพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่  
            2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีงานท าในพ้ืนที่ของตนเอง  
    3. ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้เรียนเข้าไปฝึกงาน  
    4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ  
                ความต้องการในพ้ืนที่  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ 
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8. นโยบายส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาตราด 
  วิสัยทัศน์ 

บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

  พันธกิจ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุน การขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุม ทั่วถึง  
  2. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
  3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
  4. ส่งเสริม สนับสนุน  การปลูกจิตส านึกความเป็นชาติไทย มีคุณธรรม และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  5. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

   เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุมทั่วถึง 
  2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตส านึกความเป็นชาติไทย มีคุณธรรม และด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1  ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ครอบคลุม ทั่วถึง   

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้     
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 สร้างเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกจิตส้านึกความเป็นชาติไทย มีคุณธรรม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปลูกจิตส านึกความเป็นชาติไทย 
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.3 เสริมสร้างการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ย่อยที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
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มาตรฐานส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาตราด   
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การ สู่ความเป็นเลิศ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานด้านวิชาการจัดการที่ดี  
      1.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่เป้าหมาย  
      1.2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาk 
      1.3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา  
      1.4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ ในการบริหารและการจัดการศึกษา  
      1.5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
      1.6 การน าผลการด าเนินงาน มาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  
      2.1 การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมคีวามกระตือรือร้น ค้นหาความรู้ มีความคิดเชิงระบบ 
สามารถเรียนรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  
      2.2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
      2.3 การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้วยรูปแบบและวิธีการทีห่ลากหลาย เพ่ือให้
บุคลากรมีโอกาสได้เรียนรู้ตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
      2.4 การน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองคก์าร โดยใช้
กระบวนการวิจัย  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การกระจายอ้านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านวิชาการ 
               และการจัดการศึกษา 
       3.1 การกระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
      3.2 การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการท างานขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน 
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
      3.3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของบุคคล 
ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  
      3.4 การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานด้านวิชาการ  
      1.1 พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่นและ
สอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 –2579  
      1.2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและความต้องการของสถานศึกษา  
      1.3 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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      1.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์   
ในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
      1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการวัดผล ประเมินผลและน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
      1.6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
      1.7 จัดท าวิจัย ส่งเสริมการวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ  
      1.8 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
      1.9 ประสาน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานด้านวิชาการงบประมาณ  
      2.1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความ
ต้องการ  
      2.2 การจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ  
      2.3 การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ  
      2.4 การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การบริหารงานด้านวิชาการการบริหารงานด้านวิชาการบุคคล  
      3.1 การวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและ 
ความต้องการ  
      3.2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างถูกต้อง เป็นธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  
      3.3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็น           
มืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
      3.4 การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การบริหารงานด้านวิชาการการบริหารงานด้านวิชาการทั่วไป  
      4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
      4.2 การจัดท าส ามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน  
       4.3 การดูแลอาคารสถานที ่ระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม  
      4.4 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
      4.5 การจัดวางระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
      4.6 การจัดสวัสดิการ สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      4.7 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
      การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ภารกิจหลัก 4 ด้าน 
และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหาร และการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่ แสดงความส้าเร็จและเป็นแบบอย่างได้  
      ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย 
ประสบความส าเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจากการด าเนินงานภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน การศกึษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
               เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
      สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร  
      3.1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
      3.2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
      3.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational 
Test : O-NET )  
      3.4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑  
      3.5 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
      3.6 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญในการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  
      3.7 ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อ 
       ในระดับที่สูงข้ึน หรือมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  
      4.1 จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอ ายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  
      4.๒ อัตราการออกกลางคันลดลง  
      4.๓ อัตราการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษา         
ปีที ่3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  
      4.๔ ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มคีวามต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  
   1) เด็กพิการเรียนรวม  
   2) เด็กด้อยโอกาส  
   3) เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  
      4.5 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  
      4.6 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร ไดศ้ึกษาต่อในสายอาชีพ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส้านักงานเขตพื้นที่  
      การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
ผลงานดีเด่นที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา เป็นผลงาน ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ
ขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดหรือ
รางวัลเทียบเคียง และเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ ในการบริหารงานด้านวิชาการ 
      และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 
      ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารง านของกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทกุภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 
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๙. 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 
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ส่วนท่ี ๓ 
 

สรุปงบประมาณ/โครงการ/ปฏิทินการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
3.1 งบบริหารงานฯ  1 โครงการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ 

สพฐ. 
ตัวชี้วัด 
สพฐ. 

กลยุทธ ์
สพป. 

มฐ.เขต 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

1 การบริหารงานของ สพป.ตราด 4,999,900 6 20 3 4 นผ. 

 

3.2 งบตามภารกิจกลุ่ม 25 โครงการ จ าแนกได้ดังนี้ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
ยุทธศาสตร ์

 สพฐ. 
ตัวชี้วัด 
สพฐ. 

กลยุทธ ์
สพป. 

มฐ.เขต 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

1 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA 
Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด 

37,700 1,6 3,2
0 

4 3 สส. 

2 ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลกัสูตร
วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ข้ันความรู้
เบื้องต้น (S.B.T.C.) 

113,000 1,6 3,2
0 

4 3 สส. 

3 ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลกัสูตร
วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
ช้ันสูง(S.S.A.T.C.) 

201,000 1,6 3,2
0 

4 3 สส. 

4 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบตัิงานด้านการ
พัสดุแนวใหม่ตามระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

55,800 3 14 2 2 กง. 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้บ าเหน็จ
บ านาญ 

12,000 3 14 2 2 กง. 

6 การประชุมเชิงปฏิบัติการขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

92,400 3 15 2 4 บค. 

7 การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล/งาน
บริหารอัตราก าลัง 

31,000 3 15 2 2 บค. 

8 เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี
วิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะ 

96,000 3 15 2 2 บค. 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
ยุทธศาสตร ์

 สพฐ. 
ตัวชี้วัด 
สพฐ. 

กลยุทธ ์
สพป. 

มฐ.เขต 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

9 การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการสรรหา
บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งว่างหรือจา้งเป็นลูกจ้าง
ปฏิบัติงาน สังกัด สพป.ตราด 

48,000 3 15 2 2 บค. 

10 การจัดท าทะเบียนประวัติเพื่อการบริหาร
จัดการ ก.พ.7 และ กคศ.16 

90,000 3 15 2 4 บค. 

11 การติดตามนักเรียนท่ีขอรับทุนการศึกษา 26,400 4 16 1 3 สส. 
12 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทาง

การศึกษา ปีการศึกษา 2561 
85,000 4 16 1 1 นผ. 

13 ประชุมปฏิบตัิการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

122,500 6 20 2 2 นศ. 

14 การนิเทศตดิตามและประเมินผลระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา 

300,000 6 20 2 1 นศ. 

15 การประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนและ
บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 

226,800 6 20 3 2 อก. 

16 การบริหารจัดการ สพป. ตราด สูค่วามเป็น
เลิศ (TRAT PEASO MODEL) 

69,000 6 20 3 2 อก. 

17 การสร้างความเข้มแข็งศูนยเ์ครือข่าย
สถานศึกษา 

95,000 6 20 1,2,4 3,5 อก. 

18 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวันส าคัญของ
ชาติ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตราด 

50,000 6 20 3 2 อก. 

19 ส่งเสริมสนับสนุนระบบตรวจสอบภายใน
สถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

36,900 6 20 2 1 ตสน. 

20 โครงการคดัเลือกนักเรียน และสถานศึกษา 
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2560 

12,500 6 20 3 2  สส. 

21 ตรวจสภาพอาคารเรยีนอาคารประกอบท่ี
เสนอของบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 

36,500 6 20 3 2 นผ. 

22 จัดท าแผนตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่า
ครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

13,800 6 20 3 2 นผ. 

23 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2565 ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

30,000 6 20 3 2 นผ. 

24 การขับเคลื่อนนโยบาย และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตราด 

129,900 6 20 3 2 นผ. 

25 ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยบุคลากร สพป.
ตราด 

60,000 6 20 3 3 สส. 

 รวม 25 โครงการ 2,071,200      
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๕๓ 

 
3.3 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 26 โครงการ จ าแนกได้ ดังนี้ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ 

สพฐ. 
ตัวชี้วัด 
สพฐ. 

กลยุทธ ์
สพป. 

มฐ.เขต 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตราด 
62,800 1, 6 1,20 2,3 2 นศ. 

2 พัฒนานักเรียนแกนน าโรงเรียนปลอดบุหรี ่
ประจ าปี 2561 

28,500 1 2 1 3 สส. 

3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 728,300 1 3 2 3 สส. 

4 สภานักเรียน:อบรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียนและค่ายเยาวชนไทยโตไปไม่โกง 

100,000 1 3 4 1 สส. 

5 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชา 

80,000 1 4 2,4 3 นศ. 

6 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพป.ตราด 184,500 2 5 2 3 นศ. 

7 พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรยีนการ
สอนภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม 

120,000 2 7 2 2 นศ. 

8 พัฒนาระบบการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู ้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตราด 

152,000 2 8 2,5 2,5 นศ. 

9 พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนภาษาไทย 201,600 2 9 2 2 นศ. 

10 ส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน 

120,000 2 10 5 2 นศ. 

11 การเรยีนรู้ผา่นกิจกรรมการปฏิบัต ิActive  
Learning 

150,000 2 11 2 2 นศ. 

12 การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูส้ะเต็ม
ศึกษา (STEM Education)   

136,600 2 11 2 2 นศ. 

13 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู ้ตัวช้ีวัดเกณฑ์การจบ
การศึกษา และการบรหิารจดัการหลักสตูร 
พุทธศักราช 2560 

69,700 2 6 2 2 นศ. 

14 พัฒนาแนวทางการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับการประเมินผลนักเรยีนระดับ
นานาชาติ  PISA ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตราด 

135,000 2 13 2,5 2 นศ. 

15 โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมือ
อาชีพในประชาคมอาเซียน 

374,000 3 14 2 2 บค. 

16 ประเมินสัมฤทธ์ิผลการปฏิบตัิงานและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในหน้าท่ีต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

132,500 3 14 2 2 บค. 

17 เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

8,300 3 15 2 2 บค. 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๕๔ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ 

สพฐ. 
ตัวชี้วัด 
สพฐ. 

กลยุทธ ์
สพป. 

มฐ.เขต 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

18 การเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา: พัฒนาทักษะการสร้าง
แรงจูงใจเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่
นักเรียน 

3,750 4 16 1 3 สส. 

19 พัฒนาบุคลากรในการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา ด้วย DLIT และ DLTV 

60,700 4 16 5 2 นศ. 

20 ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

100,000 5 18 4 1 สส. 

21 พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน ปี ๒๕๖๑ 

32,000 6 19 1 3 สส. 

22 พัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ก.ต.ป.น. 

254,100 6 20 3 1 นศ. 

 โครงการที่ 23 -26 ใช้งบเหลือจ่าย       

23 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตราด 

277,800 3 14 2 2 บค. 

24 เพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารในสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตราด 

499,900 3 14 2 2 บค. 

25 พัฒนาลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตราด เพื่อสร้างประสิทธิภาพ
การท างาน 

163,700 3 14 3,4 1,2 กค. 

26 เสรมิสร้างประสิทธิภาพข้าราชการคร ู
(เกษียณอายรุาชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑) 

345,100 3 14 3 2 กค. 

 รวม 26 โครงการ 4,520,850      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๕๕ 

โครงการ   การบริหารงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่  6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
    ในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ. ที่ 20  ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน 
    ให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ สพป. ท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
มาตรฐานที่ สพป.ที่ 4  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางกรวรรณ บุญฤทธิ์ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2560– กันยายน ๒๕๖1 
.................................................................................................................................................................... ... 
๑. หลักการและเหตุผล 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีภารกิจใน
ด้าน การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งในการด าเนินการนั้นจะมี
ค่าใช้จ่ายในลักษณะประจ า เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
ส่วนราชการ พ.ศ.2553 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ.2502 และเพ่ือการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจและนโยบายต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจในลักษณะงานประจ าของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษาตราด 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
   บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
4. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
   บุคลากรทุกคน ทุกกลุ่มงานปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตาม
กรอบวงเงินงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของส่วนราชการ พงศ.2553 อาศัยความในมาตรา 21 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ 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. 2561 

๕๖ 

  5. วิธีการด าเนินการ งบประมาณ และระยะเวลา 

กิจกรรมและค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภายใน  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดังนี้ 
1. ค่าวัสดุการบริหารจัดการ สพป.ตราด 
2. ค่าใช้จ่ายจัดประชุม (อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม) 
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
     -  ผอ.สพป.ตราด 
     - เจ้าหน้าที่ สพป.ตราด 
4. ค่าสาธารณูปโภค 
5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
6. ค่าซ่อมแซม อาคาร ครุภัณฑ์ รถยนต์ 
7. ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง 
8. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางในการบริหารจัดการตามนโยบาย  
     สพฐ. สพป.และกระทรวง 

 
 

300,000 
100,000 

  
200,000 
200,000 
669,000 
200,000 
300,000 

1,300,000 
 

1,730,900 

ต.ค.60-
ก.ย.61 

กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

รวมเป็นเงิน 4,999,900   
 
6. สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
 7. การติดตามประเมินผล 

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

รายงานผล แบบรายการ 

 
 8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การด าเนินงานตามภารกิจและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายของโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๕๗ 

ชื่อโครงการ  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน 
    เขตพ้ืนที่ การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment  
    Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของส านักงานเขต 
    พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
ยุทธ์ศาสตร์ สพฐ. ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่ 3.  ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
ยุทธ์ศาสตร์ สพฐ. ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที ่20  ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ 
    ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ สพป. ข้อ 4  ปลูกจิตส านึกความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐาน สพป. ที่ 3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายจิรวัฒน์  สุเมธวรรณ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินโยบายประเมินคุณธรรม              
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Tranparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ซึ่งเป็นการ
ประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของ
ผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประเมินขั้นตอนและ
กระบวนการปฏิบัติงาน ที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ปลอดจากการทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน มีวัฒนธรรมคุณธรรม รวมไปจนถึงผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ด าเนินโครงการเขตสุจริต โดยมีกิจกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงจัดท า “โครงการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Tranparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตราด” ขึ้น เพ่ือรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปลอดจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2.2 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดทุกคนมีคุณธรรมที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๕๘ 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
   บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดทุกคน 
 
4.. เป้าหมาย 
  4.1  เชิงปริมาณ 
  ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมรับการประเมินส าหรับบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด 
  4.2  เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
 
5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรมและค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ  

(บาท) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองการประเมิน 
กิจกรรมที่ ๑ 
ประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.ตราด  
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 คนๆละ 25 บาท) 
ประชุมคณะกรรมการที่รับการแต่งตั้งที่เกี่ยวข้อง  
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คนๆ ละ 25 บาท) 
ประชุมคณะกรรมการเสมือนจริง 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คนๆ ละ 50 บาท) 
    - อาหารกลางวัน (30 คนๆ ละ 80 บาท)    
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 คนๆ ละ 25 บาท  
ภาคเช้า) 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (110 คนๆ ละ 25 บาท  
ภาคบ่าย) 
    - อาหารกลางวัน (60 คนๆ ละ 80 บาท) 
ประชุมคณะกรรมการตอบข้อประเมิน  
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คนๆ ละ 50 บาท) 
   - ค่าอาหารกลางวัน (30 คนๆ ละ 80 บาท) 

 
 
 
 

1,500 
 

500 
 

1,500 
2,400 

 
 

1,500 
 

2,750 
4,800 

 
1,500 
2,400 

พ.ย. 60 - 
ก.ย. ๖๑ 

นายจิรวัฒน์ 
   สุเมธวรรณ 

รวมกิจกรรมที่ 1 18,850   
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๕๙ 

กิจกรรมและค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

 (บาท) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๒ 
ประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.ตราด  
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 คนๆละ 25 บาท) 
ประชุมคณะกรรมการที่รับการแต่งตั้งที่เกี่ยวข้อง  
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คนๆ ละ 25 บาท) 
ประชุมคณะกรรมการเสมือนจริง 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คนๆ ละ 50 บาท) 
    - อาหารกลางวัน (30 คนๆ ละ 80 บาท)    
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 คนๆ ละ 25 บาท  
ภาคเช้า) 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (110 คนๆ ละ 25 บาท  
ภาคบ่าย) 
    - อาหารกลางวัน (60 คนๆ ละ 80 บาท) 
ประชุมคณะกรรมการตอบข้อประเมิน  
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คนๆ ละ 50 บาท) 
   - ค่าอาหารกลางวัน (30 คนๆ ละ 80 บาท) 

 
 

1,500 
 

500 
 

1,500 
2,400 

 
 

1,500 
 

2,750 
4,800 

 
1,500 
2,400 

  

รวมกิจกรรมที่ 2 18,850   
รวมงบประมาณ ๓๗,๗00  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
6. สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
๗. การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ร้อยละของผู้รับการประเมินสามารถตอบข้อมูล
ออนไลน์พร้อมแนบหลักฐานได้ ส่งผลให้ สพป.ตราด มี
หลักฐานประกอบการประเมินทุกรายการ 

การประเมินผล แบบประเมิน 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีหลักฐานประกอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
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๖๐ 

โครงการ   ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ  
     ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) 
ยุทธ์ศาสตร์ สพฐ.ที่ 1   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่ 3   ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ยุทธ์ศาสตร์ สพฐ.ที่ 6   การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
    ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที ่20   ร้อยละของสถานศึกและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน 
                                ใหผู้้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ สพป. ข้อ 4   ปลูกจิตส านึกความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
         เศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐาน สพป. ที่ ๓   ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์ – กันยายน 2561 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกิจการลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม ความซื่อสัตย์ มีระเบียบ มีวิ นัย มี
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติไทย กระบวนการลูกเสือเป็นกิจกรรมที่จะช่วย
พัฒนาไปสู่เป้าหมายได้นั้น  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเป็นกลไกลส าคัญในการที่จะช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เจริญก้าวหน้า  
 ดังนั้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้ก าหนด “โครงการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)” ขึ้น เพ่ือให้ความรู้ 
ความเข้าใจ ในกระบวนการลูกเสือให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาน าไปใช้ในกิจการลูกเสือของ
สถานศึกษาต่อไป 
 
๒.วัตถุประสงค์ 
    ๒.๑ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการลูกเสือ 
    ๒.๒ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าความรู้ และทักษะในกระบวนการลูกเสือไป
ถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวุฒิทางลูกเสือ  
 
๓.กลุ่มเป้าหมาย 
 ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
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๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ เชิงปริมาณ 
       ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
จ านวน 5๐ คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)  
หลักสูตร 4 วัน 3 คืน จ านวน 1 รุ่น 
 ๔.๒  เชิงคุณภาพ 
        ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือ
และสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีวุฒิทางลูกเสือ 
 
๕. วิธีด าเนินงาน /งบประมาณ /และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการฝึกอบรม จ านวน ๑ รุ่น ๗ วัน 
   จ านวน 5๐ คน วิทยากร ๑๐ คน จนท. 10 คน 
   1. ค่าอาหาร ผู้เข้าอบรม+วิทยากร 
         (70 คน×๘๐บาท×๑0 มื้อ) 
   2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
         (70 คน×๕๐บาท×4วัน) 
   3. ค่าวิทยากร (๑๐ คน×600×4วัน) 
   4. ค่าวัสดุฝึกอบรม 
   5. ค่าเครื่องเสียง 4 วันๆ ละ 2,0๐๐ บาท 
   6. ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด(เครื่องบวงสรวง ร.๖) 
   7. ค่าเช่า โต๊ะ, เก้าอ้ี,เต้น 
   8. ค่าป้ายโครงการ 

 
 

56,0๐๐ 
 

14,00๐ 
 

24,๐๐๐ 
5,00๐ 
8,๐๐๐ 
๒,0๐๐ 
2,5๐๐ 
๑,5๐๐ 

กุมภาพันธ์  
- 

กันยายน 
๒๕60 

 
 
 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ 
ศึกษา  
 

รวมงบประมาณ   113,00๐   (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
๖.สถานที่ด าเนินการ 
 ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
 
๗.การประเมินโครงการ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-ร้อยละของผู้เข้าฝึกอบรม มีความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือ  

- ภาคปฏิบัติ 
- สรุปรายงานผลแบบการประเมิน 

- สอบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมิน 

 
 

๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือ และสามารถน าไป
ถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๘.๒  ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีวุฒิทางลูกเสือทุกคน 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๖๒ 

โครงการ   ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
    ขั้นความรู้ ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) 
ยุทธ์ศาสตร์ สพฐ.ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ตัวช้ีวัด สพฐ. ที่ 3   ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ยุทธ์ศาสตร์ สพฐ. ที่ 6   การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
          ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
ตัวช้ีวัด สพฐ. ที่ 20  ร้อยละของสถานศึกและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน 
                                ใหผู้้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ สพป. ข้อ 4   ปลูกจิตส านึกความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
         เศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐาน สพป. ที่ ๓  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์ – กันยายน 2561 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกิจการลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม ความซื่อสัตย์ มีระเบียบ มีวินัย มี
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติไทย กระบวนการลูกเสือเป็นกิจกรรมที่จะช่วย
พัฒนาไปสู่เป้าหมายได้นั้น  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเป็นกลไกลส าคัญในการที่จะช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เจริญก้าวหน้า  
 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้ก าหนด “โครงการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)” ขึ้น เพ่ือให้
ความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการลูกเสือให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ น าไปใช้ในกิจการลูกเสือของ
สถานศึกษาต่อไป 
 
๒.วัตถุประสงค์ 
    ๒.๑  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการลูกเสือ 
    ๒.๒ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถน าความรู้ และทักษะในกระบวนการลูกเสือ 
ไปถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๓  เพ่ือพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้มีวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้น  
 
๓.กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด  
 
 
 
 
 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๖๓ 

๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ เชิงปริมาณ 
       ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด จ านวน 5๐ คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) หลักสูตร ๗ วัน ๖ คืน จ านวน 1 รุ่น 
 ๔.๒ เชิงคุณภาพ 
       ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือ และ
สามารถถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้น\ 
 
๕. วิธีด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)  
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการฝึกอบรม จ านวน ๑ รุ่น ๗ วัน 
   จ านวน 5๐ คน วิทยากร ๑๐ คน จนท. 1๕ คน 
   1. ค่าอาหาร ผู้เข้าอบรม+วิทยากร 
         (7๕ คน×๘๐บาท×๑๙ มื้อ) 
   2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
         (7๕ คน×๕๐บาท×๗วัน) 
   3. ค่าวิทยากร (๑๐ คน×600×7วัน) 
   4. ค่าวัสดุฝึกอบรม 
   5. ค่าเครื่องเสียง ๗ วันๆ ละ 2,0๐๐ บาท 
   6. ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด(เครื่องบวงสรวง ร.๖) 
   7. ค่าเช่า โต๊ะ, เก้าอ้ี,เต้น 
   8. ค่าป้ายโครงการ 

 
 

106,4๐๐ 
 

24,50๐ 
 

42,๐๐๐ 
8,10๐ 

14,๐๐๐ 
๒,0๐๐ 
2,5๐๐ 
๑,5๐๐ 

กุมภาพันธ์  
- 

กันยายน 
๒๕61 

 
 
 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ 
ศึกษา  

รวมงบประมาณ   201,00๐   (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
๖.สถานที่ด าเนินการ 
 ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
 
๗.การประเมินโครงการ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-ร้อยละของผู้เข้าฝึกอบรม มีความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือ  

- ภาคปฏิบัติ 
- สรุปรายงานผลแบบการประเมิน 

- สอบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมิน 

 
๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือ และสามารถน าไป
ถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๘.๒  ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้นทุกคน 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๖๔ 

โครงการ     การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุแนวใหม่ตามระราชบัญญัติ 
                      การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.: ๓ ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   ๒. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด สพฐ. : ๑๔      ครูและบุคลการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ   
กลยุทธ์ สพป.: ๒  พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
   ๒.๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ   
มาตรฐาน สพป. : ๒  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นางนารถฤดี  จามลิกุล 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการออกพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่ ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน อันมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติที่แตกต่างจากระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหาร
พัสดุเดิม ผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ 
  จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตร “การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัสดุแนวใหม่ ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” เพ่ือให้ความรู้กับผู้บริหาร และครูผู้ปฏิบัติ
หน้าที่พัสดุของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดหาพัสดุตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
   ๒.๑ เพ่ือให้ผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  ๒.๒ เพ่ือให้ผู้รับการอบรมสามารถปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๓ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และสอดคล้องกับนโยบายในการเร่งรัดการ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน ให้ทันตามกรอบเวลาที่ก าหนด โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง  
จ านวน 220 คน 
 
 
 
 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๖๕ 

๔. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
กิจกรรมที่ ๒. ก าหนดเนื้อหาเพ่ือใช้ในการอบรม 

         - 
- 

ต.ค. ๒๕๖๐ –  
มิ.ย. ๒๕๖๑ 

นางนารถฤดี  
จามลิกุล 

กิจกรรมที่ ๓  อบรมหลักสูตร “การเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการพัสดุแนวใหม่ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” พ่ือให้ความรู้กับผู้บริหาร 
และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ 
       - ค่าวิทยากร จ านวน 2 คน ชั่วโมงละ 600 
บาท วันละ 6 ชั่วโมง   3 วัน   
       - ค่าอาหาร / ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมและคณะท างาน 3 ครั้ง    
ครั้งละ 75 คน  คนละ ๑๓๐ บาท 
       - ค่าถ่ายเอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 

๒๑,6๐๐ 
 

29,200 
 

๕,๐๐๐ 

ก.ค.๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๔ สรุป/ประเมินผล/รายงานผล - ส.ค.-ต.ค.๒๕๖๑ 
รวม 55,800   

 
หมายเหตุ  ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ทุกรายการตามที่จ่ายจริง และไม่เกินหลักเกณฑ์และอัตราที่
ระเบียบก าหนด 
 
๕. สถานที ่   
  - ห้องประชุมคามทะเล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
๖. การประเมินโครงการ 
  ๖.1 การด าเนินกิจกรรมตามโครงการบรรลุผลส าเร็จ มีการสรุปองค์ความรู้และจัดท าทะเบียน
ความรู้เผยแพร่ 
  ๖.2 การประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๗.๑ ผู้เข้ารับการอบรม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  ๗.๒ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุอย่างถูกต้อง 
  ๗.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบกฎหมาย ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ น าความรู้ไป
ปฏิบัติและสามารถหาแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๖๖ 

โครงการ     ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้บ าเหน็จบ านาญ 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.: ๓ ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   ๒. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด สพฐ. : ๑๔      ครูและบุคลการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ   
กลยุทธ์ สพป.: ๒  พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
   ๒.๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ   
มาตรฐาน สพป. : ๒  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นางวิไลวรรณ  ไวทยะชัยวัฒน์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑   
............................................................................................................................. ......................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 
         จากการปฏิบัติ งานที่ผ่ านมาพบว่าข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึ กษา  
ลูกจ้างประจ าในสังกัดไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับในวันที่เกษียณอายุหรือหลัง
เกษียณอายุไปแล้ว บุคคลที่เข้ามารับราชการในที่สุดก็ต้องพ้นจากหน้าที่ราชการ ซึ่งอาจจะด้วยเหตุลาออก 
ครบเกษียณอายุ ถูกสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด เช่น เจ็บป่วย ขาดคุณสมบัติ หรือตายแล้วแต่กรณี ถ้า
ได้รับราชการโดยกระท าความชอบมาตลอด ทางราชการก็จะตอบแทนความชอบของบุคคลนั้นเป็นเงิน
จ านวนหนึ่ง ซึ่งอาจจ่ายเป็นรายเดือนหรือจ่ายเงินก้อนครั้งเดียว หรือ ถ้าถึงแก่กรรมขณะรับราชการอยู่
หรือเป็นผู้รับบ านาญถึงแก่กรรมทางราชการก็จะจ่ายเงินให้แก่ทายาทของข้าราชการผู้นั้น เพ่ือสงเคราะห์
และบรรเทาความเดือนร้อน เงินดังกล่าวนี้เรียกว่า “บ าเหน็จบ านาญ” เป็นสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งที่ทาง
ราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นคงและเป็นหลักประกันในชีวิต
ของการรับราชการ ปัจจุบันทางราชการได้ออกระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการ
ได้รับโดยได้ท าการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อกฎหมายดังกล่าวให้ทันยุคสมัย เงินบาง
ประเภทสามารถน ามาใช้ก่อนล่วงหน้าได้ บางประเภทสามารถน ามาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันการท า
ธุรกรรมกับทางสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้      
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด   จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการชี้แจงแจ้งแนวปฏิบัติ ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงแนวปฏิบัติกับระเบียบดังกล่าว ซึ่งได้แก่
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ที่จะเกษียณอายุราชการ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
  
๒. วัตถุประสงค์  
  ๑.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการ รับเงินบ าเหน็จบ านาญ เงินบ าเหน็จด ารงชีพ  เงินบ าเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ ๓ เท่า  และ
เงินสวัสดิการต่าง ๆ หลังการเกษียณอายุราชการ 
  ๒.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเภทของเงิน จ านวนเงินที่จะ
ได้รับในวัน ที่เกษียณอายุราชการ และหลังการเกษียณอายุ  
 
 
 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๖๗ 

  ๓.เพ่ือด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส่งข้อมูลให้ส านักงานคลัง เขต ๒ และกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ /กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับ
ลูกจ้างประจ า 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และ ลูกจ้างประจ า  จ านวน  ๖๓  คน  
 
๔. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
    ๔.๑ เชิงปริมาณ 
             - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่จะเกษียณอายุราชการปี ๒๕๖๑  จ านวน  ๖๓  ราย 
    ๔.๒ เชิงคุณภาพ 
             - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับทราบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ 
 
๕. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
กิจกรรมที่ ๒. ก าหนดเนื้อหาเพ่ือใช้ในการประชุม  

         - 
- 

ต.ค. ๒๕๖๐ – 
มิ.ย. ๒๕๖๑ 

นางวิไลวรรณ   
ไวทยะชัยวัฒน์ 

กิจกรรมที่ ๓ จัดประชุมโดยการบรรยาย ให้ความรู้ 
                แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี  
                พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    - ค่าอาหาร / ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมและคณะท างาน จ านวน ๘๐ คน  
คนละ ๑๓๐ บาท จ านวน ๑ วัน 
     - ค่าวัสด ุ

 
 
 
 
 

๑๐,๔๐๐ 
๑,๖๐๐ 

ก.ค.๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๔ สรุป/ประเมินผล/รายงานผล - ส.ค.-ต.ค.๒๕๖๑ 
รวม ๑๒,๐๐๐   

 
๖. สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมคามทะเล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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๖๘ 

๗. การประเมินผลโครงการ 
  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และ ลูกจ้างประจ า  จ านวน  ๖๓  คน         

มีความรู้ความเข้าใจข้อกฎหมาย  หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ ,พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕ ,พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ าเหน็จบ านาญลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๑๙ ,
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง ( ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๗  และสามารถส่งเอกสารข้อมูล
การรับเงินบ าเหน็จบ านาญ เงินจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจ า ได้ทัน
ภายในก าหนดเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด  ข้าราชการครู/บุคลการทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า ได้
เงินต่าง ๆ ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ และมีความรู้ความเข้าใจในการติดต่อและเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ 
หลังเกษียณอายุราชการ 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ที่จะเกษียณอายุราชการ มี
ความรู้ ความเข้าใจสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้ในในชีวิตประจ าวันหลังเกษียณได้ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่เกษียณอายุไปแล้วได้อย่างถูกต้อง   
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โครงการ           การประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 3   ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่  15 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคล 
    ที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ สพป.ท่ี 2  พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน สพป.  มาตรฐานที่ 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์ 
    สูงสุดต่อการจัดการศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรณกฤต  ยอดศิริ, นางกิจนา  เมืองซอง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560   ถึง  30 กันยายน 2561 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักการและเหตุผล 
  การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นขั้นตอนส าคัญ
ของการบริหารงานบุคคล เป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ อีกทั้งยังเป็น
แรงจูงใจให้ข้าราชการท างานอย่างทุ่มเทไม่ย่อท้อ เพ่ือท าให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายน าพาองค์กรให้พัฒนา
ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2550  ลงวันที่  17  ธันวาคม  550  และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ลงวันที่  4  มีนาคม  2551 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนั้น 
 เนื่องจากตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560  สั่ง  ณ  วันที่  21  
มีนาคม  2560  ข้อ 7 ได้ก าหนด ให้แก่ไขค าว่า “ขั้นเงินเดือน” ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เป็นค าว่า “เงินเดือน” ทุกแห่ง และข้อ 13 ก าหนดว่า ในกรณีที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามค าสั่งนี้ ให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยของ ก.ค.ศ.  ซึ่งเมื่อร่าง กฎ ก.ค.ศ.ผ่านการ
เห็นชอบจาก ครม.แล้ว จึงมีผลบังคับใช้ 
 ดังนั้น จึงให้ยกเลิกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2550  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) และ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ในรอบถัดไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
จึงได้ก าหนดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้อ านวยการโรงเรียน ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว 

2.2  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร 
2.3  ผู้อ านวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ 

เลื่อนเงินเดือน สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกันและเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 
4. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
  ผู้อ านวยการโรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลื่อน
เงินเดือน วิทยากรและเจ้าหน้าที่  จ านวน  245  คน จ านวน  2  รุ่น  2  วัน 

เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนในสังกัด สามารถด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) ได้อย่างถูกต้อง และด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนด 

 
5.  วิธีด าเนินงาน / งบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ 
     จ านวน  25  คน 
     -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  25 คน        
คนละ 25บาท 
4.  ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
     - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการวิทยากรและเจ้าหน้าที่ จ านวน 245 คน 
คนละ 80 บาท จ านวน 1 มื้อ    
     -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุม          
เชิงปฏิบัติการ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ จ านวน  
245 คน คนละ 25 บาท จ านวน 2 ครั้ง   
     - ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน  2 คน จ านวน  
2 วัน ๆ ละ 6 ชัว่โมง ๆ ละ 600 บาท   
     - ค่าห้องประชุมจ านวน 2 วัน วันละ  
1,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

625 
 
 
 

19,600 
 
 

12,250 
 

7,200 
 

2,000 

1 ต.ค.60- 
30 ก.ย.61 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหาร 
    งานบุคคล  
นางกิจนา 
   เมืองซอง 

     - ค่าเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จ านวน  245 เล่ม ๆ ละ 100 บาท 
     - ค่าวัสด ุ
5.  ประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 
24,500 
26,225 

- 

1 ต.ค.60-
30 ก.ย.61 

 

      รวมทั้งสิ้น (เก้าหม่ืนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 92,400 โดยขอจ่ายถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  2  รุ่น  2  วัน 

 
7.  สถานที่ด าเนนิโครงการ 
  สพป.ตราด อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

 
8.  การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Output) 
     - ร้อยละของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ด าเนินการ 
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ได้อย่างถูกต้อง 
ผลลัพธ์  (Outcome) 
     - ร้อยละของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สามารถน าความรู้ ความเข้าใจไปปฏิบัติงาน 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและมีประสิทธิภาพ 

 
สอบถาม 

 
 
 
 

สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 

แบบสอบถาม 

  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลื่อน
เงินเดือนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด าเนินการได้ถูกต้อง รวดเร็ว ตามแนว
ปฏิบัติ และปฏิทินด าเนินการ  ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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โครงการ  การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล/งานบริหารอัตราก าลัง 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัด สพฐ. ที 15 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ สพป.ที่ 2  พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน สพป. ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบ          นายรณกฤต  ยอดศิริ  และ นางปรางค์สุมาลย์  พรหมท า             
ระยะเวลาด าเนินงาน     1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561  

 
1. หลักการและเหตุผล 
    การจะก าหนดว่าในหน่วยงานหนึ่ง  ควรจะมีจ านวนบุคลากรจ านวนเท่าไรจึงจะ
เหมาะสมหรือจะต้องก าหนดให้บุคลากรเหล่านั้นมีคุณสมบัติหรือมีคุณภาพ และคุณลักษณะตามที่ต้องการ
ได้อย่างไร  รวมถึงจะต้องหาวิธีการเพ่ือจะก าหนดให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ตามที่ต้องการ   และสิ่งที่ท าจะต้อง
ถูกต้องเหมาะสมภายในเวลาที่ต้องการ เมื่อได้บุคลากรแล้วก็จะต้องใช้บุคลากรเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อองค์กรอีกด้วย 
    จากเหตุผลดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผน
อัตราก าลังหรือแผนก าลังคน  ซึ่งเป็นกระบวนการในการพยากรณ์จ านวนคน  การใช้คนและการควบคุมคน  
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในส่วนของการวางแผน
รองรับการบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการคุรุทายาท  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
 2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือให้ได้ข้อมูลจ านวนข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ตาม
สาขาวิชาที่ขาดแคลนของสถานศึกษาในสังกัด 
  2.2  เพ่ือให้ได้ข้อมูลจ านวนข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ของสถานศึกษาในสังกัดและในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
  2.3  เพ่ือให้ได้ข้อมูลจ านวนข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561ของสถานศึกษาในสังกัดและในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
  
3. กลุ่มเป้าหมาย     

จ านวนข้าราชการครูตาม จ.18 และจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  จ านวน 109 โรง  และในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราดในภาพรวม 
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4. เป้าหมาย 
                   เชิงปริมาณ 
                    4.1  จ านวนข้าราชการครูในสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561  จ านวน 60  คน 
                    4.2  จ านวนข้าราชการครูในสถานศึกษาในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ตาม จ.18 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวน 1,310 อัตรา 
                    4.3  จ านวนนักเรียนในสถานศึกษาในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ในปีการศึกษา 2560  จ านวน 22,424 คน 
                    4.4  จ านวนพนักงานราชการ จ านวน 31 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวรวม 157  อัตรา  
                   เชิงคุณภาพ 
                     4.5  สามารถน าข้อมูลการเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไป
ประกอบการวางแผนความต้องการครูเพ่ือบริหารอัตราก าลังได้ 
   4.6  สามารถน าข้อมูลความขาดแคลนครูตามสาขาวิชาเอก ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ไปประกอบการวางแผนความต้องการครูเพ่ือบริหารอัตราก าลังได้ 
                     4.7  สามารถน าข้อมูลข้าราชการครูตาม จ.18 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ไป
ประกอบการวางแผนความต้องการครูเพ่ือบริหารอัตราก าลังได้ 
                     4.8  สามารถน าข้อมูลข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561               
ไปประกอบการวางแผนความต้องการครูเพ่ือบริหารอัตราก าลังได้ 
           
5. วิธีด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังพนักงาน
ราชการลูกจ้างชั่วคราว และข้าราชการครูในสถานศึกษา 
3. ประชุมคณะกรรมการ 
    - ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 10 คน คนละ 130 บาท  (10 ครั้ง) 
    - ค่าพาหนะคณะกรรมการ 3 คน(บ่อไร่/คลองใหญ่/        
เขาสมิง) คนละ 500 บาท  (10 ครั้ง) 
    - ค่าวัสดุ    
4. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 

- 
 
- 
 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61     
 
 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

 
13,000 

 
15,000 
3,000 

- 

           
 
 
 

รวม 31,000    โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. สถานที่ด าเนินการ 
                -  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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7. การติดตามประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับ
การวางแผนการก าหนดต าแหน่ง  
 

- ประเมินผลโดยการ
ตรวจสอบค าสั่งการก าหนด
ต าแหน่ง 

ข้อมูลจ านวนนักเรียน       
(10 มิ.ย.2560) 

- ร้อยละของศึกษาที่สามารถใช้
ข้อมูลเหล่านี้ในการวางวางแผนการ
บรรจุครู  ให้เกิดความเหมาะสม
ตามสัดส่วนที่ควรเป็น  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
 

- ประเมินผลโดยการ
ตรวจสอบวิชาเอกของครู 
ในกรณีที่เป็นโรงเรียน 
ต่ ากว่าเกณฑ์ 

- สถานศึกษาแจ้งความ
ประสงค์ 
ในการขอวิชาเอกของครู เกิด
ความเหมาะสม ตามสัดส่วน
มากขึ้น 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  ได้ทราบข้อมูลจาก
การวางแผนความต้องการครู และการบริหารอัตราก าลัง  ปีการศึกษา 2560   
สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวางแผนในการบรรจุครู ให้เกิดความเหมาะสมตามสัดส่วนที่ควรเป็น  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
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ชื่อโครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มี 
    วิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะ                                
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 3   ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่  15 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มี 
                               ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ สพป.ท่ี 2  พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน สพป. ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 5 ตัวบ่งชี้ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุนีย์  สัมมา  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560  ถึง  30 กันยายน  2561 
............................................................................................................................. .......................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ได้รับการประเมินวิทยฐานะ และข้าราชการครูที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ มีคุณภาพ 
เป็นที่ยอมรับ มีความรู้  ท าให้การจัดการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด  จึงได้จัดท าโครงการประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อให้คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ  ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว  2.2  เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  มีวิทย
ฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ 
  2.3  เพ่ือให้ผู้ที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ 
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ              
เชิงประจักษ์ ตามหลักเกณฑ์ ว 13 จ านวน 25 ราย ดังนี้ 
       - วิทยฐานะช านาญการพิเศษ (สายบริหารสถานศึกษา)    จ านวน   2   ราย 
                          - วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานการสอน)                     จ านวน   2   ราย 
                          - วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายบริหารสถานศึกษา)              จ านวน  18   ราย 
                          - วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานบริหารการศึกษา)           จ านวน   3   ราย 
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     3.2  เชิงคุณภาพ 
         - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประเมินให้มีวิทยฐานะหรือ                     
เลื่อนวิทยฐานะ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในรอบการเสนอขอประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
                           - ข้าราชการครูที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ มีความรู้                  
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 
 
4.  วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  สรุปจ านวนผู้ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ     
 เสนอต่อ อกศจ.ตราด/กศจ.ตราด  พร้อมทั้งขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ  

 
              
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,000        
45,000          

6,000        
20,000 

ต.ค.60- 
ก.ย.61 

นายรณกฤต        
    ยอดศิริ 
นางสุนีย์   
       สัมมา 
  
 

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ   
     และแจ้งคณะกรรมการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ 
     เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ ผู้ขอมี/เลื่อน 
     วิทยฐานะ 
4.  แจ้งรายชื่อผู้ขอที่ผ่านการตรวจ 
คุณสมบัติทั้งกรณีมีและไม่มีคุณสมบัติ  
 เพ่ือให้ผู้มีคุณสมบัติเตรียมรับการประเมินด้านที่ 1,2 
และ3 ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

5.  น ารายชื่อผู้มีคุณสมบัติเสนอต่อ อกศจ.ตราด/กศจ.
ตราด  พร้อมทั้งส่งเอกสารการประเมินไป สพฐ. 

6.  คณะกรรมการประเมินด าเนินการประเมินด้านที่ 1 
ด้านที่ 2 และด้านที่ 3  ส าหรับวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ และเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ทึ่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
จ านวน 25 ราย   
6.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประเมิน 25 ราย  
      (25 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท) 
6.2  ค่าท่ีพักกรรมการ 3 ราย x 25 ครั้ง x 600 บาท 
6.3 เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 240 บาท x 25 ครั้ง 
6.4 ค่าวัสดุ 

รวม 96,000 ถัวจ่ายทุกรายการ 
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5.  การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลการประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  แสดงให้เห็นว่า      
ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนางานในหน้าที่
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

ประเมินตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด   

-  การสังเกต 
-  แบบประเมิน 
-  แบบรายงาน 
 

 
6.  งบประมาณ   

  จ านวน 96,000 บาท  (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   8.1  องค์กรมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพที่จะช่วยสร้างเสริม และสนับสนุน 
ในการด าเนินภารกิจต่าง ๆ  ขององค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
   8.2  บุคลากรที่ผ่านการประเมินมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ มีความรู้ ความสามารถในการ 
จัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 
   8.3  บุคลากรที่ผ่านการประเมินและได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้รับวิทยฐานะ 
ที่สูงขึ้น  น ามาซึ่งความภาคภูมิใจ 
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ชื่อโครงการ                การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการสรรหา 
                               บุคคลภายนอกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งว่าง หรือจ้างเป็นลูกจ้าง  
                               ปฏิบัติงาน สังกัด สพป.ตราด 
ยุทธศาตร์ สพฐ. ที่ 3     ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่ 15 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคล 
             ที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ สพป.              กลยุทธ์ ๒ พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน สพป.            มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิฑูรย์  บุญสิน 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  ถึง  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
*********************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
   ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จะมีต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือต าแหน่งอัตรา
จ้างชั่วคราวที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. จ าเป็นต้องด าเนินการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งและ
ปฏิบัติงานทดแทนในต าแหน่งว่างดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด จึงได้จัดท าโครงการนี้    
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
       ๒.๑ เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ มีความสามารถ และมีความประพฤติเหมาะสมมาด ารง 
ต าแหน่งและปฏิบัติงานในต าแหน่งว่าง 
  ๒.๒ เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ในการยื่นใบสมัครตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
 
๔. เป้าหมาย 
     ๔.๑ เชิงปริมาณ 
       สรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลภายนอกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
หรือจ้างให้ปฏิบัติงานครบตามจ านวนต าแหน่งที่ว่าง หรือจ านวนมากกว่าเมื่อมีต าแหน่งว่างเพ่ิมเติม 
  ๔.๒ เชิงคุณภาพ 
       ได้ผู้มีความรู้ มีความสามารถและมีความเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งว่างตามข้อ ๔.๑ และ
ต าแหน่งจะว่างหลังจากนี้ครบตามจ านวน 
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๕. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน 
   ด าเนินการสรรหาโดยวิธีการคัดเลือก หรือวิธีการสอบแข่งขันแล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยด าเนินการตามกิจกรรม ระยะเวลา และใช้งบประมาณด าเนินการ ดังนี้  
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. ประกาศการสรรหาในแต่ละต าแหน่ง 
   ตามปฏิทินที่ก าหนด หรือเมื่อมีต าแหน่งว่าง 
  ๒.๑ กิจกรรมด าเนินงาน 
  ๒.๒ กิจกรรมการสรรหาในแต่ละต าแหน่ง
แล้วแต่กรณี 
๓.วัสดุด าเนินงาน 
๔.ประเมินผล 
๕.รายงานผล 

 
 
 

 ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

- 
- 

ต.ค.๖๐ 
ตามปฏิทิน 
ที่ สพฐ.ก าหนด/
ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 
 
 

ก.ย.๒๕๖๑ 

 
นายวิฑูรย์   
       บุญสิน 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐ ถัวจ่ายทุกรายการ 

 
๖. สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
๗. การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/
ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

การรายงาน แบบรายงาน 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ได้ผู้มาด ารงต าแหน่งต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือจ้างบุคคลภายนอก
มาปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ มีความสามารถและมีความประพฤติเหมาะสมไปปฏิบัติหน้าที่ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามกลยุทธ์ จุดเน้น และมาตรฐานของ สพฐ. และ 
สพป.ตราด 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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๘๐ 

โครงการ           จัดท าทะเบียนประวัติเพ่ือการบริหารจัดการ ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 3   ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ. ที่ 15 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ สพป. ท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
    2.1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐาน สพป.ที่ 4   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ. 
    จัดการศึกษา 
    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรณกฤต  ยอดศิริ, นางกิจนา  เมืองซอง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560  -  30 กันยายน 2561 
............................................................................................................................. .......................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 19 (17) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547  ก าหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจหน้าที่พิจารณาจัดท าระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติ
เกี่ยวกับ วัน เดือน ปีเกิด และควบคุมการเกษียณอายุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ดังนั้น  เพ่ือให้กระบวนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับทะเบียนประวัติของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16 ประกอบด้วย ระบบเอกสาร และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยน าระบบทะเบียนประวัติไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถตรวจสอบ มีสิทธิใช้งานและเข้าถึง
ทะเบียนประวัติของตนเองได้ 
 2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
              ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ 
 3. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถขอท าส าเนาข้อมูลของตนเองเพ่ือ
น าไปใช้ประกอบการด าเนินการต่าง ๆ เช่น นิติกรรมสัญญา ย้าย/โอน หรือปรับปรุงผลงาน 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 -  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกราย 

4.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

-  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกราย 
เชิงคุณภาพ 

  -  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถใช้ระบบการให้บริการ
ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (E-Service) ระบบเอกสารได้ทุกราย 
 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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5.  วิธีด าเนินงาน/งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  เสนอขออนุมัติโครงการฯ 
2.  ขออนุมัติจัดซื้อ 
3.  งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
     3.1  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ก.ค.ศ.16 
           จ านวน  300  ชุด ๆ ละ 300 บาท 
 

 
 
 
 

90,000 

1 ต.ค.- 30 
ก.ย.61 

 

นางกิจนา   
       เมืองซอง 

รวมทั้งสิ้น (เก้าหม่ืนบาทถ้วน) 90,000 โดยขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
  - ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

 
7.   สถานที่ด าเนนิโครงการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
 
8.   การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  (Output) 
     - ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับทะเบียน
ประวัติ ก.พ.7 และก.ค.ศ.16 ครบทุกราย 
ผลลัพธ์  (Outcome) 
     - ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถขอท าส าเนาทะเบียนประวัติ 
ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16สามารถขอท าส าเนาข้อมูล
ของตนเองเพ่ือน าไปใช้ประกอบการด าเนินการ 
ต่าง ๆ เช่น นิติกรรมสัญญา ย้าย/โอน หรือ
ปรับปรุงผลงาน 

 
สอบถาม 

 
 
 

ผู้ใช้ในระบบ 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 
แบบรายงานในระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
มีข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.พ.7 และ ก.ค.
ศ.16 ระกอบด้วย ระบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความถูกต้อง และ
มีประสิทธิภาพ   ระบบทะเบียนประวัติไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สามารถด าเนินการการให้บริการส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทุกรายและเป็นปัจจุบัน 
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โครงการ           การติดตามนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่ 16 ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมข้ึน                                 
กลยุทธ์ สพป.ท่ี ๑  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุม ทั่วถึง 
มาตรฐาน สพป.         มาตรฐานที่ ๓ ผลบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
          ตัวบ่งชี้ ที่ ๗  ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     เท่าเทียมกันและศึกษาต่อ ในระดับท่ีสูงขึ้น 
ลักษณะโครงการ        ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ         นางพรปวีณ์  เรืองโรจน์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา 
๑๗  ก าหนดว่า “ให้มีการศึกษาภาคบังคับจ านวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก  เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ” ในแต่
ละปีการศึกษา  ปรากฏว่า มีเด็กนักเรียนส่วนหนึ่งที่ต้องออกกลางคัน เพราะมีฐานะยากจน ขาดแคลน  
ถูกทอดทิ้ง พ่อแม่ย้ายถิ่นฐาน ท าให้ขาดโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคม             
ในภาพรวม  
 เพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนดังกล่าว จึงมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทย
โดยรวม และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ต้องด าเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตรงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละทุนการศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีการลงพ้ืนที่ตรวจ
เยี่ยมบ้านของนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการพิจารณา  และ
จ าเป็นต้องมีการตรวจเยี่ยม ติดตาม ดูแลรายงานผลการเรียน สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียนออกกลางคันได้ทันเวลา ซึ่งในแต่ละปีการศึกษามีนักเรียนจ านวนมากที่เสนอขอรับทุนการศึกษา
และได้รับทุนการศึกษา และในปัจจุบันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ยังได้ด าเนินการ
เกี่ยวกับทุนการศึกษาต่างๆ ในส่วนของนักเรียนในสังกัด สพม. เขต ๑๗ และอาชีวศึกษาด้วย อาทิเช่น 
ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เป็นต้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของนักเรียน ให้ได้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์เพ่ือประกอบการพิจารณาขอรับทุนการศึกษา   
 ๒.๒  เพ่ือพบปะสนทนากับผูป้กครองนักเรียนและแลกเปลีย่นความรู้ความคิดเห็นและเจตคตซิึ่งกันและกัน 
 ๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๒.๔  เพ่ือทราบสถานะภาพการศึกษาของนักเรียนทุน  เช่น  การย้ายสถานศึกษาหรือลาออก 
 ๒.๕  ติดตามผลการเรียนและสรุปข้อมูลนักเรียนทุนในภาพรวม 
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๓.  กลุ่มเป้าหมาย   
 นักเรียนในสังกัด สพป.ตราด , สพม.เขต ๑๗  และอาชีวศึกษา ที่ขอรับทุนการศึกษาและได้รับ
ทุนการศึกษา 
 
๔. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
๕. วิธีด าเนินการ/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

บาท 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. เสนอโครงการขออนุมัติ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมบ้าน
ของนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา 
๓. ก าหนดรูปแบบโครงการ 
๔. ด าเนินการตามโครงการ 
   4.1 ประชุมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่          
         - ค่าอาหาร/อาหารว่าง เครื่องดื่ม 
7 คน 130 บาท 7 ครั้ง 
   4.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน   
         - ค่าเบี้ยเลี้ยง กรรมการ 5 คน  
 คนละ 120 บาท 5 ครั้ง 
        - - ค่าเบี้ยเลี้ยง กรรมการ 5 คน  
 คนละ 240 บาท 2 ครั้ง (พ้ืนที่เกาะ) 
        - ค่าพาหนะ (น้ ามันเชื้อเพลิง/เรือโดยสาร)  
        - ที่พัก (เกาะกูด)  5 คน  คนละ 600 บาท 
1 คืน 
        - ค่าวัสดุ  ประชุม 7 ครั้ง 
๕. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

- 
 

- 
- 
 
 
 

6,300 
 
 

3,000 
 

2,400 
9,700 

 
3,000 
2,000 

- 

ต.ค.๖๐ –  
ก.ย.๖๑ 

นางสมใจ   
        วัฒฐานะ 
นางพรปวีณ์   
       เรืองโรจน์ 
และคณะ 

รวมงบประมาณ 26,400 ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖.  สถานที่ด าเนินการ 
 - สถานศึกษาในสังกัด สพป.ตราด และ สพม.เขต ๑๗ ที่มีนักเรียนขอรับทุนการศึกษา 
 
๗.  การประเมินผลโครงการ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียน ที่ขอรับทุนการศึกษา 
และนักเรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษา 

เยี่ยมบ้าน สังเกต สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
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๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  นักเรียนที่ประสบปัญหายากจนและมีแนวโน้มจะออกกลางคันได้รับการสนับสนุน
ทุนการศึกษา  สามารถเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ  และมีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 ๒.  นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาได้รับการดูแลช่วยเหลือจนจบการศึกษาภาคบังคับและศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้นได้  
 ๓. ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการพิจารณา และท าให้การด าเนินงานตามโครงการ
ทุนการศึกษาต่างๆ เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์  
 ๔.  ท าให้สภาพความเป็นอยู่ ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และรายงานข้อมูลได้ถูกต้องและต่อเนื่อง 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 4   ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ตัวช้ีวัด สพฐ. ที่ 16   ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 1  ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ครอบคลุม ทั่วถึง 
มาตรฐาน สพป. ที่ 1   ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางชมพูนุช เสริมเสนาบุญ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายยกระดับเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั้งระบบ
ให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ โดยมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ 
ทั้งระบบ ปีการศึกษา 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบันทึกข้อมูล ประมวลผล และรายงานผลข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษาเป็น
ลักษณะออนไลน์โดยตรงกับส่วนกลาง จ านวน 3 ระบบหลัก คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
(Data Management Center) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (Education Management 
Information System : EMIS) ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-Obec)  ซึ่งในแต่ละระบบมีการจัดเก็บ
ข้อมูลในหลายส่วน เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถรายงานข้อมูล และเข้าใจระบบการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละ
ระบบ สามารถกรอกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
น าข้อมูลไปใช้ในจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็มีบทบาทที่ส าคัญในส่วนของการเป็นทั้งเครื่องมือหลัก และ
เครื่องมือสนับสนุนที่ต้องจัดหา และน ามาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามลักษณะการศึกษา ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การก าหนดทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษาไทย 
จึงต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการก าหนดคุณสมบัติ
และคุณภาพของแรงงานในอนาคต ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนส่ง 
เทคโนโลยีการผลิต นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เหล่านี้ล้วนมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เทคโนโลยีเหล่านี้มีประโยชน์ในการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องมี
การเพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ   ปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนา
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษาให้สามารถใช้งานและแก้ปัญหาการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษา
ระดับสถานศึกษา สามรถใช้งานและแก้ไขปัญหาในการรายงานบนระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือทดสอบการใช้งานระบบการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษาในระบบออนไลน์ 
2.3 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีและใช้ข้อมูลพ้ืนฐานทาง

การศึกษาในการบริหารจัดการได้ตรงตามความต้องการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
คณะท างาน เจ้าหน้าที่ระดับส านักงานและระดับสถานศึกษา จ านวน 115 คน 
 

4. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. อบรมปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) ระบบ
ฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) จ านวน 109 โรงเรียน 1 ระยะเวลา 1 วัน โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น 
ๆ ละ 1 วัน สาขาคณะท างาน  จ านวน 15 คน 

3. เอกสารรายงานข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
ข้อมูลระดับส านักงานและสถานศึกษา มีความครบถ้วน ถูกต้อง สามารถน าไปใช้ในการ

บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1. เป็นเครื่องมือส าคัญในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา อย่างมีหลักการและเหตุผลของ

ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
2. เป็นเครื่องมือในการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ และ

การติดตามประเมินผล 
3. เป็นเครื่องมือในการก ากับ ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรง

ตามแผนหรือเป้าหมาย 
4. เป็นเครื่องมือในการเผยเพรือประชาสัมพันธ์การด าเนนิงานการจัดการศึกษาของ

หน่วยงาน 
5. เป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

องค์กร และบุคลากรในองค์กรและสาธารณชน 
6. เป็นเครื่องมือส าหรับบุคคลทั่วไป เช่น นักวิจัย นักวิชาการ หรือนักการศึกษา ใช้

ประโยชน์เกี่ยวกับการท างานทางวิชาการ ช่วยในการตัดสินใจที่มีเหตุผล หรือเพ่ือแสวงหาความรู้ ทฤษฎี
ใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา 

 
5.  วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา             
ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ ระดับส านักงาน เข้ารับ
การอบรมจากส่วนกลาง จ านวน 2 คน 

   - ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะเดินทาง 

 
 

3,000 

มี.ค.61 สพฐ 

2. ประชุมวิทยากรแกนน า 1 วัน 
-  ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม จ านวน 20 คน 
 คนละ 130 บาท  
-  ค่าวัสดุ เอกสารประกอบ 

 
2,600 

 
1,000 
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กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา             
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบการรายงานบน
ระบบออนไลน์ (ระบบ DMC , B-obec, EMIS) 
จ านวน 109 โรงเรียน 1 สาขา รวม 220 คน  

3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน 
   - ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ส าหรับผู้รับ

การอบรม จ านวน 220 คน(220คน x130 บาท  
x 1วัน) 

   - ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ส าหรับคณะ 
กรรมการ/วิทยากร และเจ้าหน้าที่ จ านวน 3 รุ่น ๆ ละ
20 คน ๆ ละ 130 บาท (20คน x130 บาท  x3 วัน) 
  - ค่าตอบแทนวิทยากร 12 คน ๆ ละ 5 ชั่วโมง ๆ ละ  
300 บาท   
  - เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Data Management 

Center  (150เล่ม ๆ ละ 60 บาท) 
  - ค่าห้องประชุม 3 รุ่น ๆ ละ 2 วัน รวม 6 วัน 
  - ติดตามการรายงานการบันทึกข้อมูลบนระบบ

เว็บไซต์ 

 
 
 
 
 
 

28,600 
 
 

7,800 
 

18,000 
 

9,000 
6,000 

- 

พ.ค.-ก.ค.61 กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

4. จัดท ารายงานข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทาง
การศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 50 เล่ม 

     - ค่าวัสดุจัดท ารูปเล่มเอกสาร 

 
 

9,000 

ส.ค.61 กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 

รวมงบประมาณ 85,000   
 
6.  สถานที่ด าเนินการ  
     ห้องประชุมคามทะเล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
7.  การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้

ความเข้าใจและสามารถใช้ระบบการ
รายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การสอบถาม 
- การสังเกตระหว่างการอบรม 
- ประเมินผลการอบรม 

- แบบประเมินก่อน-หลัง
การอบรม 

- ร้อยละของข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา
ทุกรายการ ทุกระดับ ความครบถ้วน 
รายงานได้ทันตามก าหนดเวลา 

- ตรวจสอบ และวิเคราะห์
ข้อมูล 

- รายการตรวจสอบ /
ตรวจเช็คความครบถ้วน
บนระบบออนไลน์ 

- เอกสารรายงานข้อมูลสารสนเทศ
พ้ืนฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 
2560 

เอกสารข้อมูลสารสนเทศ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๘๘ 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และโรงเรียนในสังกัด มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามก าหนดเวลา น าไปใช้ในการบริหารจัดการและเผยแพร่ได้ 
 

ปฏิทินการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2561 
ที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้ด าเนินการ 
 ข้อมูลนักเรยีนรายบคุคลต้นปีการศึกษา 2561   

1 บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระบบ Data Management Center ที่ 
www.bopp-obec.info 

10-25 มิ.ย. 61 สถานศึกษา 

2 ตรวจสอบ ไข รับรองข้อมูล 30 รายการบังคับ 10-25 มิ.ย.61 สถานศึกษา 
3 ตรวจสอบความถูกต้อง ความซ้ าซอ้นข้อมูลของสถานศึกษา รับรอง

ความถูกต้องภาพรวมของ สพป. 
10-30 มิ.ย.61 สพป. 

4 ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง ความซ้ าซ้อนของข้อมูล / ประมวลผล /
รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

25 มิ.ย.-20 ก.ค.61 สพฐ. 

5 ตรวจสอบความถูกต้อง ความซ้ าซอ้นของข้อมูลของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ 1-10 ก.ค. 61 สพป. 
6 แจ้งสถานศึกษาตรวจสอบ ไขข้อมลูที่ผิดพลาด 1-20 ก.ค.61 สพป. 
7 แก้ไข/รับรอง ข้อมูลผ่านระบบ Data Management Center 1-20 ก.ค.61 สถานศึกษา 
8 รับรอง ยืนยันข้อมูลผ่านระบบ Data Management Center 20-25 ก.ค.61 สพป. 
 ข้อมูลนักเรยีนรายบคุคล ภาคเรียนท่ี 2   

1 ด าเนินการปรับปรุงข้อมลูนักเรยีนรายบุคคล เพื่อเก็บข้อมูลการ
เคลื่อนย้ายของนักเรียน นักเรยีนออกกลางคัน นักเรียนเสียชีวิต  
นักเรียนซ้ าซ้อน ผ่านระบบ Data Management Center 

1 – 30 พ.ย.61 สถานศึกษา 

2 ตรวจสอบความถูกต้อง ความซ้ าซอ้นของข้อมูล ผ่านระบบ Data 
Management Center 

10-30 พ.ย.61 สพป. 

 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาสิ้นปีการศึกษา 2561   
1. บันทึกข้อมูล/ตรวจสอบ แกไ้ข ข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา ด้วยระบบ 

Data Management Center 
1-25 เม.ย.62 สถานศึกษา 

2 ตรวจสอบความถูกต้อง ความซ้ าซอ้นของข้อมูลบนระบบ Data 
Management Center 

1-10 พ.ค.62 สพป. 

 ข้อมูลครภุัณฑ์ M-Obec   
1 บันทึกข้อมูลครุภณัฑส์ถานศึกษา และเขตพื้นท่ี ผ่านเว็บไซต์ 

http://data.bopp-obec.info/emis 
ครั้งท่ี 1 1-25 มิ.ย.61 
ครั้งท่ี 2 1-25 พ.ย.61 

สถานศึกษา /
สพป. 

 ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง B-Obec   
1 บันทึกข้อมูลสิ่งก่อสร้างสถานศึกษา ผ่านเว็บไซต์ http://data.bopp-

obec.info/building/ 
ภายใน 25 ต.ค.61 สถานศึกษา / 

สพป. 
 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา Emis   

1 บันทึกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเว็บไซต์  
http://data.bopp-obec.info/emis 

ภายใน 25 มิ.ย.61 สถานศึกษา / 
สพป. 
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โครงการ                 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ยุทธ์ศาสตร์ สพฐ. ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
                               การศึกษา                                                 
 ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่ 20 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ 
     ผู้ปกครองชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ สพป.ตราด   ที่ 2 พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน สพป.ตราด   ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสุพัตรา เรืองขจิต และนายส าเริง รองในเมือง  
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
               การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552 -2561) มีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพ่ือโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นกลไกส าคัญจะช่วยในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของคนไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างก็ตามคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนในการจัด
การศึกษาต้องตระหนักและด าเนินการจนบรรลุผลในที่สุด ประกอบกับสาระส าคัญในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัด 
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อีกทั้งเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก(มาตรา 
๔๘ หมวด ๖) 
               กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 มีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของ ทุกระดับก่อน
จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป โดยให้มีการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้น้อยลง เน้นการประเมิน
สภาพจริง ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนฐานบริบทของสถานศึกษา  
               ด้วยเหตุนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้จัดท าโครงการประชุมปฏิบัติการ 
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการให้มีความรู้ 
ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
               2.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่  
               2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนน าความรู้ไปพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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               2.3 เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนใน
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 
3.  เป้าหมาย 
              3.1  เชิงปริมาณ 
                    ประชุมเชิงปฎิบัติการฯ โรงเรียนละ 2 คน (ผู้อ านวยการโรงเรียน และครูวิชาการ
โรงเรียน) แยกเป็น 2 รุ่นๆ ละ ๒ วัน  จ านวน ๒๒๐ คน และคณะวิทยากร คณะท างาน จ านวน ๑๕ คน                   
              3.2  เชิงคุณภาพ 
                    1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินงาน
ประเมินและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
                    2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนน าความรู้ไปพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
                    3. นิเทศ ก ากับ ติดตามผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนสามารถพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
 
4.  วิธีด าเนินงาน/งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
1) แต่งตั้งคณะท างาน 
2) จัดท าหลักสูตร และเอกสารประกอบการอบรม 
    - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างเครี่องดื่ม 
คณะท างาน 10 คนๆละ 130 บาท 1 วัน  

 
 
 
 
 

1,300       

เมษายน – 
กรกฎาคม 
2561 

นางสุพัตรา           
      เรืองขจิต 
นายส าเริง  
    รองในเมือง 

3) ประชุมปฏิบัติการฯ 
    3.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน 110 คน 2 วัน 
         - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ผู้เข้าประชุม คณะท างาน และวิทยากร  
125 คนๆละ 130 บาท/2 วัน  
         - ค่าวัสด ุ 
         - ค่าถ่ายเอกสาร  110 เล่มๆละ 60 บาท  
   3.2 ครูวิชาการโรงเรียน 110 คน 2 วัน 
         - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ผู้เข้าประชุม คณะท างาน และวิทยากร 
125 คนๆ ละ 130 บาท/2 วัน  
         - ค่าวัสดุ เป็นเงิน  
         - ค่าถ่ายเอกสาร  110 เล่มๆละ 60บาท 
4) ค่าตอบแทนวิทยากร 5 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆละ 
600 บาท จ านวน 4 วัน 

 
 
 
 

32,500      
     5,000      

6,600 
 
  
 

32,500     
     2,000      

6,600 
 

36,000     
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ก ากับติดตาม 

2.1 จัดท าเครื่องมือนิเทศ 
2.2 นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
2.3 สรุปและรายงานผล 

ใช้
งบประมาณ

จากโครงการ
นิเทศ 

พฤษภาคม 
– กันยายน 
2561 

คณะ
ศึกษานิเทศก์ 

 รวมงบประมาณทั้งหมด 122,500   
 
5. สถานที่ด าเนินการ 
              5.1  โรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด 
              5.2  ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการประชุมปฎิบัติ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราดมีการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

3. นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาระบบประกัน
คุณการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              7.1  สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
              7.2  ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินงาน
ประเมินและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
              7.3  นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
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โครงการ  การนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
    จัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่ 20 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ 
     ผู้ปกครองชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ สพป.   ข้อ ๒ พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน สพป.      มาตรฐานที่ ๑ ข้อ ๔ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
    ที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสุณีย์รัตน์  วีระสุนทร และ  นางจงกล ม่วงทิม 
ระยะเวลาด าเนินงา ธันวาคม  ๒๕๖๐ – สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
********************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จประกอบด้วยองค์ประกอบ  ๓  ประการ 
คือกระบวนการบริหารการศึกษา  กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา  ส าหรับ
กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่ผู้นิเทศใช้ข้อมูลจากการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล  
ส าหรับวางแผนในการให้ค าแนะน า  ช่วยเหลือ  ร่วมคิด  ร่วมท า  และสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น  ตรงตามสภาพความความต้องการที่แท้จริงของการพัฒนา  โดยผ่านครูผู้สอนและ
ผู้บริหารโรงเรียน  รวมทั้งการชี้แจง  หรือการแนะน าเกี่ยวกับการสอน  การนิเทศการศึกษาจึงเป็นภารกิจ
ที่จ าเป็นต่อการจัดการศึกษาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการ
บริหารและกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพและทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  รวมทั้งความเจริญก้าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว  การ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา จึงเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบรรลุผลมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจึงได้จัดท าโครงการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือพัฒนากระบวนการนิเทศแนวใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๒.๒ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของศึกษานิเทศก์และทีมศึกษานิเทศก์ด้านการนิเทศการศึกษา 
๒.๓ เพ่ือนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์

เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด 
๒.๔  พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน 
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
๓.๑ ศึกษานิเทศก์ในสังกัด 
๓.๒ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในสังกัด 
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๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ เชิงปริมาณ 

๔.๑.๑ พัฒนากระบวนการนิเทศแนวใหม่และทีมศึกษานิเทศก์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
จ านวน ๓ ครั้ง 

๔.๑.๒ พัฒนาศึกษานิเทศก์ในสังกัดโดยการประชุมทุกเดือนรวม ๑๒ ครั้ง  
๔.๑.๓ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในสังกัด ทุกโรงเรียนได้รับการ

นิเทศ อย่างน้อยโรงเรียนละ ๓ ครั้ง/ภาคเรียน 
๔.๑.๔ ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน  ๑  ครั้ง 

๔.๒ เชิงคุณภาพ 
๔.๒.๑แผนนิเทศการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีคุณภาพเหมาะสมในระดับดี   
๔.๒.๒ ศึกษานิเทศก์ในสังกัดที่ได้รับการพัฒนามีความพร้อมและสามารถนิเทศการศึกษาได้

อย่างมีคุณภาพ 
๔.๒.๓ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการนิเทศด าเนินงานตามนโยบายและ

จุดเน้นการด าเนินงานของ สพฐ.และ สพป.ตราด ได้อย่างมีคุณภาพ 
 

๕. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรมและค าชี้แจง งบประมาณ 
(บาท) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑  พัฒนากระบวนการนิเทศแนวใหม่ 
     ๑.๑  ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนนิเทศก าหนด
รูปแบบ วิธีการขั้นตอน และเครื่องมือนิเทศ 
        จัดประชุมปฏิบัติการ พักค้าง ๑ คืน ๒ วัน 
       - ค่าท่ีพัก ๑ คืน ๑๒ คน คนละ ๘๐๐ บาท  
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐๐ บาท ๒ วัน ๑๒ คน 
       -  ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น  ๒๕๐  บาท/

มื้อ/คน  ๓  มื้อ  ๑๒  คน  
       - ค่าพาหนะเหมาจ่ายคนละ ๕๐๐ บาท  ๑๒ คน     
       - ค่าห้องประชุม ๒ วันละ ๓,๐๐๐ บาท   

 
 
 
 

๙,๖๐๐ 
๒,๔๐๐ 

 
๙,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

ธันวาคม  
๒๕๖๐ 

นางสุณีย์รัตน์         
     วีระสุนทร 
       และ 
 นางจงกล  
      ม่วงทิม 

รวมกิจกรรมที่ 1.1 ๓๓,๐๐๐  
       ๑.๒  พัฒนากระบวนการนิเทศแนวใหม่โดยการ

ประชุมสรุปผลการนิเทศ               
   การพัฒนากระบวนการนิเทศแนวใหม่ฯ พักค้าง ๒ คืน ๓วัน 
         -  ค่าท่ีพัก ๒ คืน ๑๒ คน คนละ ๘๐๐ บาท 
         - ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  ๕๐ บาท/มื้อ/คน    

๖  มื้อ  ๑๒  คน  
         - ค่าพาหนะเหมาจ่ายคนละ ๕๐๐ บาท  ๑๒ คน     
         - ค่าห้องประชุม ๓ วันละ ๓,๐๐๐ บาท    
         - ค่าเอกสารและวัสดุ    

 
 
 

๑๙,๒๐๐ 
 

๓,๖๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

สิงหาคม  
๒๕๖๑ 

รวมกิจกรรมที่ 1.2 ๔๔,๘๐๐   
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๙๔ 

 

กิจกรรมและค าชี้แจง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      ๑.๓  พัฒนาทีมศึกษานิเทศก์ซึ่งประกอบด้วย
ศึกษานิเทศก์  ๑๑  คน และศึกษานิเทศก์ผู้ช่วยซึ่ง
แต่งตั้งจากผู้บริหารโรงเรียน ๑๑  คน  ผู้อ านวยการและ
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด และเจ้าพนักงานธุรการ รวม ๒๕  
คน  จัดประชุม  ๒  วัน   
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐๐ บาท ๒ วัน ๒๕ คน 
       - ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น  ๒๕๐  บาท/

มื้อ/คน  ๒  มื้อ  ๒๕  คน  
       - ค่าห้องประชุม ๒ วันละ ๓,๐๐๐ บาท   
       - ค่าเอกสารและวัสดุ 

 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

   ๑๒,๕๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

กุมภาพันธ์ 
6๑ 

ศึกษานิเทศก์
ทุกคน 

รวมกิจกรรมที่  ๑.๓ ๒๘,๕๐๐   
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมPLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ปรับระบบการนิเทศ   
        ประชุมPLC เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับ 
ระบบการนิเทศ จ านวน ๑๒ ครั้ง  
     - ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๑๒ คน คนละ ๑๓๐ บาท จ านวน 
๑๒ ครั้ง  
     - ค่าเอกสารและวัสดุ 

 
 

 
 
 
 

๑๘,๗๒๐ 
๔,๘๐๐   

  

รวมกิจกรรมที่ 2 ๒๓,๕๒๐   
กิจกรรมที่ ๓  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
      ๓.๑ ค่าพาหนะส าหรับศึกษานิเทศก์ ทุกคนในการ

นิเทศศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา สถานศึกษาในสังกัด 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คนละ  ๗,๐๐๐  บาท  ๑๑  คน 

      ๓.๒  ค่าใช้จ่ายส าหรับนิเทศโรงเรียนในอ าเภอเกาะ
กูด ๓  วัน  ๒  คืน 

            -  ค่าที่พัก  ๘๐๐  บาท/คน/คืน  ๑๒  คน  ๒  
คืน  เป็นเงิน 

            -  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ๒๔๐  บาท/คน/วัน  ๑๒  คน   
๓  วัน  เป็นเงิน 

           -  ค่าพาหนะเหมาจ่าย  คนละ  ๑,๕๐๐  บาท  
๑๒  คน  เป็นเงิน 

 
 

 
๗๗,๐๐๐ 

 
 

๑๙,๒๐๐ 
 

 
    ๘,๖๔๐ 

 
๑๘,๐๐๐ 

ตุลาคม 
๒๕๖๐ -
กันยายน 
๒๕๖๑ 

ศึกษานิเทศก์
ทุกคน 

รวมกิจกรรมที่ ๓ ๑๒๒,๘๔๐   
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๙๕ 

กิจกรรมและค าชี้แจง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน   
        พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และศึกษาดูงาน  พักค้าง ๒ คืน ๓ วัน  
        - ค่าพาหนะ    (เช่าเหมารถ) 
        - ค่าท่ีพัก  ๘๐๐  บาท/คน/คืน ๑๒ คน ๒ คืน     
        - ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาท/คน/วัน ๑๒ คน ๓ วัน    
        - ค่าของที่ระลึก     

 
 
 
 

๑๘,๐๐๐   
๑๙,๒๐๐  
๘,๖๔๐  
๑,๕๐๐   

สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

นางสุณีย์รัตน์  
วีระสุนทร 
    และ 
นางจงกล  
 ม่วงทิม 
 

รวมกิจกรรมที่  4 ๔๗,๓๔๐   
รวมงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
๖. สถานที่ด าเนินการ 
      ๖.๑  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
      ๖.๒  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
๗. การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
คุณภาพของแผนนิเทศ ประเมินคุณภาพ แบบตรวจสอบคุณภาพ 
จ านวนครั้งในการนิเทศการศึกษา ส ารวจจากการขออนุญาตไปนิเทศ แบบบันทึกการส ารวจ 
คุณภาพการนิเทศการศึกษา ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ แบบประเมินความพึงพอใจ

ในการนิเทศ 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
        ๘.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง O-NET , NT สูงขึ้น 
             ๘.๒  คุณภาพผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามจุดเน้น 
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๙๖ 

โครงการ  การประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนและบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ประถมศึกษาตราด 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่  6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
    การศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ. ที่ 20 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ 
    ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการ 
กลยุทธ์ สพป. ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน    
มาตรฐาน สพป. ที่ ๒  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
โครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุษณีย ์ สวนศรี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มอ านวยการ  กลุ่มงานประสานงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑  ตุลาคม ๒๕๖๐  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑ 
*********************************************************************************************** 
๑.หลักการและเหตุผล 
  จากการปฏิรูปการศึกษาได้เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่าย ที่มุ่งหวังว่าจะยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐาน จัดได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราดเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการประชุม
ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือการปฏิบัติในหน่วยงาน  อีกทั้งเป็นการหารือ ติดตาม และ
แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 
๒.วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหา ภายหลังการปฏิรูปการศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๒ เพ่ือให้การบริการในทุกด้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ ครบถ้วน  
 
๓.เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  ๓.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียนและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม จ านวน ๑๕๐ ราย 
 ด้านคุณภาพ 
  ๓.๒ หน่วยงานในสังกัดได้รับทราบนโยบายและข้อเสนอแนะ และการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาภายหลังการปฏิรูปการศึกษา 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 

กิจกรรมและค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท)  
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนและบุคลากรใน
สังกัดเดือนละ 1 ครั้ง 
-  ค่าวัสดุจัดท าเอกสารการประชุม จ านวน ๑๒ 
ครั้ง   ๑๔๐ คน ๆ ละ ๓๐ บาท 
- ค่าเครื่องดื่ม – อาหารว่าง ๑๒ ครั้ง ๆ ละ 
๑๔๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท 
- ค่าอาหาร ส าหรับผู้เข้าประชุม 12 ครั้ง  
ครั้งละ ๑๔๐ คน ๆ ละ ๘๐ บาท 

   
 
 

๕๐,๔๐๐ 
 
    ๔๒,๐๐๐ 

 
134,400 

 ๑ ต.ค. ๖๐ –  
๓๐ ก.ย. ๖๑ 

อุษณีย์   
     สวนศรี 

             รวมงบประมาณทั้งสิ้น   226,800   
 
๖.สถานที่ด าเนินการ 
  ๖.๑ ห้องประชุมคามทะเล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
  ๖.๒ ศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนโรงเรียนวัดเนินทราย 
  ๖.๓ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
๗.การประเมินผล 
               ตัวบ่งชี้       วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
๑.จ านวนข้าราชการและ
บุคลากร 
ทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

แบบรายงานการเข้าประชุม -แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

๒.สรุปผล รายงานผลการด าเนิน 
งานในรอบปีงบประมาณ 

แบบรายงาน -แบบประเมินผล 

 
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๘.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียนได้รับทราบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
  ๘.๒ ผู้อ านวยการโรงเรียนมีแนวทางการบริหารงานที่ถูกต้อง สอดคล้องกัน 
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๙๘ 

โครงการ               การบริหารจัดการ สพป. ตราด สู่ความเป็นเลิศ (TRAT PEASO MODEL) 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 6   การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ. ที่ 20  ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริม 
    สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
                      คุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ สพป.ตราด ที่ ๓     พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
มาตรฐาน สพป.ที่ ๒   การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายบรรจง  ศรีตะ , นางสุชีรา  นามเกียรติ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ      กลุ่มอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม ๒๕60  -  กันยายน  ๒๕๖1   
............................................................................................................................. ..........................................  
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕                 
ตามหมวด ๕ มาตรา ๓๙ ได้กระจายอ านาจการบริหาร การจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป มาให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๕            
ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องมีการเสนอแผนพัฒนา มาตรฐาน เพื่อให้ทุกส่วนที่มีหน้าที่ในการ
จัดการศึกษาได้มีมาตรฐานตามที่รัฐได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้จัดท าประกาศ เรื่อง มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพื่อใช้เป็นข้อก าหนดและแนวทางในการบริหารจัดการ การส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล การ
ตรวจสอบ ประเมินผล การประกันคุณภาพ รวมทั้งใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงต้องปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ เพ่ือให้
องค์กร   เข้าสู่มาตรฐานที่ก าหนดไว้ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ อีกทั้งต้องพร้อมในการรับการประเมินจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเทียบเคียงและแข่งขันกับองค์กรอ่ืนๆ 

 
๒. วัตถุประสงค ์
          ๒.๑  เพ่ือให้ข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดได้มีส่วนร่วมในการรับรู้      
เข้าใจ และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงตัวชี้วัดต่างๆ 
 ๒.๒ เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดสามารถขับเคลื่อนนโยบาย มาตรฐาน
การด าเนินงานสู่การปฏิบัติ 
 ๒.๓ เพ่ือรองรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑ ข้าราชการ ลูกจ้าง ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 ๓.๒ ผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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๔. เป้าหมาย 
         เชิงปริมาณ 

บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดทุกคน ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และตัวชี้วัดต่างๆ ได้ 

เชิงคุณภาพ 
-  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีมาตรฐานในการด าเนินงาน ท าให้การ

บริหาร 
จัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีผลการประเมินมาตรฐานในระดับดีเยี่ยม 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดต่างๆ ในระดับดี
เยี่ยม 
 
๕.  วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และตัวชี้วัด  
จ านวน 2 ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม 62 คน  
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 62 คนx ๒๕ บาทx 2 ครั้ง 
    - วัสดุจัดท าเอกสาร  
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้ง/ประชุมชี้แจงคณะท างานจัดท า
มาตรฐานฯ จ านวน 50 คน จ านวน 4 ครั้ง  
    - ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 80 บาท x 2 มื้อ 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 25 บาทx 8 มื้อ 
    - วัสดุจัดท าเอกสาร     
กิจกรรมที่ 3 รับการประเมิน จ านวน 6๕ คน (รวม
กรรมการ) จ านวน 2 ครั้ง 
    - ค่าอาหารกลางวัน 65 คน x 80 บาท x 2 มื้อ 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6๕ คน x ๒๕ บาทx 4 มื้อ 
    - ค่าจัดสถานที่  
    - วัสดุจัดท าเอกสาร 
กิจกรรมที่ 4 รายงานผล 

 
 
 
 
 

3,100 
4,000 

 
 

8,000 
10,0๐๐ 

5,๐๐๐ 
 
 

10,400 
6,50๐ 

20,000 
๒,๐๐๐ 

- 

๑ ต.ค.60 –  
๓๐ ก.ย.๖1 
 

กลุ่ม 
อ านวยการ 
             
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 69,000 ถัวจ่ายทุกรายการ 
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๖.  การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ร้อยละของคณะท างาน/คณะกรรมการในการให้
ความร่วมมือเข้าร่วมประชุม 
 
-ประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของ สพป.ตราด  

- สังเกต ตรวจสอบ
รายการ 

 
- การประเมินผล 
 

- บัญชีลงเวลา 
 
 
- แบบประเมิน 
 

   
      
๗. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดมีมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                              
ที่เป็นมาตรฐาน พร้อมขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาของชาติต่อไป  
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โครงการ  การสร้างความเข้มแข็งศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่  6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
    ในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่ 20 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน 
    ให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ สพป.ท่ี  ๑ ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ครอบคลุม ทั่วถึง 
   ๒ พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
   ๔ ปลูกจิตส านึกความเป็นชาติไทย มีคุณธรรม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
       เศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐาน สพป.ที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ 
    และพัฒนา สถานศึกษาให้เกิดความเข้มเข็ง 
           ที่ 5  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
    ในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบรรจง  ศรีตะ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 
*********************************************************************************************** 
๑.หลักการและเหตุผล 
    มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามาตรฐานที่ ๓  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
การก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง และมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ ๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาด้วยหลักการดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น เพ่ือบริหารจัดการส านักงานตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
๒.วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
โดยการก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
  ๒.๒เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาโดยสร้างและพัฒนา
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
 
๓.กลุ่มเป้าหมาย 
  -ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ๑๑ ศูนย์ 
 
๔.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
        ๔.๑ ผู้บรหิารศูนย์เครือข่ายละ ๑ คน 
        ๔.๒ ครูผู้สอน ศูนย์เครือข่ายละ ๑ คน 
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 เชิงคุณภาพ 
        ๔.๑ ผู้บรหิารสถานศึกษาสามารถพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาให้เกิดความร่วมมือในการ 
พัฒนาร่วมกัน 
        ๔.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้บริหาร และคณะครู ทั้ง ๑๑ ศูนย์เครือข่าย 
 
๕.วิธีด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑.จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 11 ศูนย์ ศูนย์ละ   
8,๐๐๐ บาท 

 
88,000 

กพ. ๒๕๖1 บรรจง  ศรีตะ 

๒.ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ประธานศูนย์ 
11 ศูนย์ รวมเจ้าหน้าที่ 16 คน 
   - อาหาร / อาหารว่างและเครื่องดื่ม 16 คน           
คนละ 130บาท 1 วัน 
   - ค่าวัสดุ    

 
 
 

2,080 
500 

เม.ย. ๒๕๖1 บรรจง  ศรีตะ 

๓. โรงเรียนเขียนโครงการ - พ.ค. ๒๕๖1 บรรจง  ศรีตะ 
๔.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ 
(ประธานศูนย์ 11 ศูนย์ และโรงเรียนที่ได้รับ
งบประมาณ 11 โรงเรียน รวมเจ้าหน้าที่ 27 คน 
  - อาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม  27 คน  
คนละ 130 บาท 1 วัน 
  - ค่าวัสด ุ

 
 
 
 

3,510 
1,000 

ก.ค. ๒๕๖1 บรรจง  ศรีตะ 

๕.โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน  ส.ค. ๒๕๖1 บรรจง  ศรีตะ 
                             รวม ๙๕,000   

 
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 
  ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริการจัดการศึกษาตามนโยบายได้อย่าง
เข้มแข็งมีส่วนร่วม มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
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๑๐๓ 

โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวันส าคัญของชาติ  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด 

ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่  6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
     ในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่ 20    ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน 
     ให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ สพป. ที่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน    
มาตรฐาน สพป.ที่ ๒   การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอุษณีย์  สวนศรี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ  
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  -  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
********************************************************************************************* 
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  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช     
                                          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 
 ๕  ธันวาคม  วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๑๐๔ 

    มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 ๑๐  ธันวาคม  วันรัฐธรรมนูญ 
 ๒๘  ธันวาคม  วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 ๓๑  ธันวาคม  วันสิ้นปี       
 ในวันส าคัญดังกล่าว หน่วยงานราชการได้จัดกิจกรรมจัดให้มีการประกอบพิธีถวายราชสักการะ  
เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกถึงวันส าคัญของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของไทย  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 
 -ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกิจกรรมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม
ของชาติไทย และร าลึกถึงวันส าคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 
๕.วิธีด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑.ขออนุมัติโครงการ 
๒.จัดท าปฏิทินด าเนินงาน 
๓.ด าเนินการตามปฏิทินตามวันส าคัญต่าง ๆ 
๔.ร่วมงานวันปีใหม่ของสพป.ตราด 
๕.สรุปผล รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

๔๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

ต.ค. ๖๐ 
ต.ค. ๖๐ 

ต.ค.๖๐ –ก.ย.๖๑ 
ธ.ค.๖๐ -ก.ย.๖๑ 

อุษณีย์  สวนศรี 

รวมทั้งสิ้น    ๕๐,๐๐๐  
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๑๐๕ 

๖.สถานที่ด าเนินการ 
 ๖.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดตราด  
 ๖.๒  หน้าศาลากลางจังหวัด ศาลาประชาคมจังหวัด  
  6.3 สนามกีฬาจังหวัด  
  6.4 วัดต่าง ๆ ภายในจังหวัดตราด  
 
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 สนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและพิธีการของ
จังหวัด ส่งผลในการสร้างจิตส านึก ในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ ให้
ตระหนักถึงความส าคัญของวันส าคัญต่าง ๆ 
 ๘.๒ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ สติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม ศีลธรรม และด ารงวิถีชีวิตที่เป็นสุข 
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๑๐๖ 

โครงการ  ส่งเสริมสนับสนุนระบบตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
    จัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่ 20 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง 
     ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ สพป.   ข้อ ๒ พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน สพป.      มาตรฐานที่ ๑ ข้อ ๔ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
    ที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวสายสุนีย์  พลขันธ์ 
ระยะเวลาด าเนินงา ธันวาคม  ๒๕๖๐ – สิงหาคม  2561 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. ความจ าเป็นและเหตุผล 
  ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนระบบบริหารภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  โดยยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  เน้นการบริหารตามหลักการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ 
ความโปร่งใส  และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ว่าด้วยหมวดทรัพยากรและการ
ลงทุนเพ่ือการศึกษา มาตรา ๖๒ ได้  บัญญัติไว้ว่า “ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษา แนวการ
จัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่
ตรวจสอบภายนอก”การตรวจสอบภายในเป็นกระบวนการที่ส าคัญต่อการควบคุม  ดูแลหน่วยงานในสังกัด 
 เพ่ือให้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบัญชี การบริหาร
การจัดการพัสดุและทรัพย์สินการควบคุมภายในและการด าเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ   แผนกล
ยุทธ์และกระบวนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล     
 
2. วัตถุประสงค์       
       ๔.๑ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี
และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง        
  ๔.๒ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่า เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
   ๔.๓ เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่า
เพียงพอและเหมาะสม 
  ๔.๔ เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือ 
แนวทางปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง  ๆ  ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของงานรวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี 
   ๔.๕ เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  และสามารถ 
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
 
3. เป้าหมาย  
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  3.๑ เชิงปริมาณ 
        ตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี            
การพัสดุและทรัพย์สิน  สอบทานการควบคุมภายใน  และตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงาน งาน/
โครงการ  แผนกลยุทธ์  และกระบวนการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน  ๓๐ 
โรงเรียน 
  3.๒ เชิงคุณภาพ 
        - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้  ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบและสามารถแก้ไขปัญหา
ในทางปฏิบัติได้ 
        - สถานศึกษาปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และการควบคุมทรัพย์สิน ถูกต้องตามระเบียบที่
ก าหนด 
        - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความเข้าใจในระบบการบริหารงบประมาณ 

  
4. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรมและค าชี้แจง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

การปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑ การจัดท าโครงการ 
๑.๑ ประชุมวางแผนการจัดท าโครงการ 
๑.๒ ด าเนินการจัดท าโครงการ/เสนออนุมัติ 
กิจกรรมที่ ๒ ด าเนินการตรวจสอบ 
๒.๑ แจ้งโรงเรียนทราบก าหนดการ 
๒.๒ ออกตรวจสอบการด าเนินงานของโรงเรียน
ในสังกัด จ านวน ๓๐โรงเรียน แยกเป็น 
-ค่าน้ ามันรถยนต์ราชการ ๓๐ วัน ๆละ ๕๐๐ 
บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 240 บาท 3 คน 30 วัน 
-เอกสารรายงานผลการตรวจสอบจ านวน ๒ เล่ม 
กิจกรรมที่ ๓ รายงานผลการตรวจสอบ 
 -  สรุปรายงานผลการตรวจสอบ 
 -  รายงานผลการตรวจสอบ(สพฐ.) 
กิจกรรมที่ ๔ ติดตาม/ประเมินผล 
 - ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน
ที่รับการตรวจ 

 
 
 
 
 
 
 

15,000 
21,600 

300 

ต.ค.60- ก.ย.
61 

 
 
 
 
 

สายสุนีย์ 
    พลขันธ์ 

 36,900 ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๑๐๘ 

5. สถานที่ด าเนินการ 
  สถานศึกษาในสังกัด จ านวน ๓๐ โรงเรียน 
 
6. การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและ
พัสดุ 
-รายงานทางการเงิน 

-ตรวจสอบ 
-สัมภาษณ์ 
-สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน 

-แบบประเมินผล 

 
7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.๑ หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 7.๒ สถานศึกษาปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ได้ถูกต้องตามระเบียบ ทันตามก าหนดเวลา 
 7.3 การใช้ทรัพย์สินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตรวจสอบได้ 
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ชื่อโครงการ           โครงการคัดเลือกนักเรียน  และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ระดับ 
                               การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ยุทธ์ศาสตร์ สพฐ. ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
                               การศึกษา                                                 
 ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่ 20 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง 
     ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ สพป.ข้อ ๓       พัฒนาระบบบริหารจัดการ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
มาตรฐาน สพป.ที่ ๒      การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ                นางสมใจ  วัฒฐานะ 
ระยะเวลาด าเนินการ      กันยายน  -  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
............................................................................................................................. ....................................... 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 การคัดเลือกนักเรียน  และสถานศึกษา  เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  เป็นงานที่สนองพระราชปรารภ 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  ทรงมีพระราชปรารภแด่ ฯพณฯ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (ม.ล.ปิ่น  มาลากุล)  ในปี ๒๕๐๖ ว่า  กระทรวงศึกษาธิการควรจะ
พิจารณาจัดรางวัลให้แก่นักเรียนซึ่งเรียนดี  ประพฤติดีและโรงเรียนที่จัดการศึกษาดี  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นฯ  จึงได้ด าเนินการสนองพระราชปรารภ โดยได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี
การศึกษา  ๒๕๐๖  เป็นต้นมา  และได้จัดท าระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่
นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา โดยถือเป็นภารกิจส าคัญที่ปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ เพราะนอกจาก
จะเปิดโอกาสอันดี ในการท ากิจกรรมที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ ๙  แล้ว  รางวัลพระราชทานยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้จัดท าโครงการคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ขึ้น 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกและกระตุ้นตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในด้านผลการเรียน   
กิจกรรมและผลงานดีเด่น 
 ๒.๒  เพ่ือกระตุ้นให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบและ
สม่ าเสมอ ซึ่งจะน าผลต่อเนื่องไปสู่การเข้าเป็นโรงเรียนในฝัน 
 ๒.๓  เพ่ือน าผลที่ได้จากการคัดเลือกนักเรียน  และสถานศึกษา   เพื่อรับรางวัลพระราชทาน   
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ 

๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑  นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด   และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗  (เฉพาะ
จังหวัดตราด)  และสังกัดอ่ืน ๆ 
 ๓.๒  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (เฉพาะจังหวัดตราด) และสังกัดอ่ืน ๆ   
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๔.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ๔.๑  นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (เฉพาะจังหวัดตราด) และ
สังกัดอ่ืน ๆ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด  จ านวน  ๙ คน  เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกในระดับกลุ่ม
จังหวัด 
 ๔.๒  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด    และสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (เฉพาะจังหวัดตราด)  และสังกัดอ่ืน ๆ ได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนระดับจังหวัดจ านวน  ๙  โรง  เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกในระดับกลุ่มจังหวัด 
 เชิงคุณภาพ 
 ๔.๓  นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (เฉพาะจังหวัดตราด)  และสังกัดอ่ืน ๆ  ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
 ๔.๔  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (เฉพาะจังหวัดตราด) และสังกัดอ่ืน ๆ  ได้พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ สม่ าเสมอ 
 
๕.  วิธีการด าเนินงาน  งบประมาณและระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษา 
๒. สรุปรายชื่อนักเรียนและสถานศึกษาที่ร่วมเข้าคัดเลือก 
๓. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน/ประชุมกรรมการ/
ก าหนด 
   ระยะเวลาออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษา  
   (ค่าอาหาร,อาหารว่าง+เครื่องดื่ม (๑๓คนx๑๒๐บาท) 
๕ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
   -คณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน  
  (๖ คน x๔ วัน x ๑๒๐ บาท)  
   -คณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา   
   (๖คน x๓ วัน x ๑๒๐ บาท) 
๖. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
๘. ส่งผลการประเมิน/เอกสารให้ศูนย์ประสานงาน 
    ระดับกลุ่มจังหวัด (สพป.ระยอง เขต ๑)  
      -ค่าชดเชยน้ ามัน (๔ กม. x ๑๗๘ บาท x ๒ เที่ยว) 
      -ค่าเบี้ยเลี้ยง (๒ คน x๒๔๐ บาท) 
๙.  ค่าวัสดุจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
   
 
 
 
 

 ๑,๕๖๐ 
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๒,๑๖๐ 
  ๓,๐๐๐   

      
 

  ๑,๔๒0 
     ๔๘๐  
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ก.ย. - ธ.ค.
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สมใจ   
    วัฒฐานะ 
 
 
 
 
 
 
 

                                       รวม   ๑๒,๕๐0    ถัวจ่ายทุกรายการ 
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๖.  งบประมาณ    
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
๗.  สถานที่ด าเนนิการ   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
๘.  การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนเข้าร่วมการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล 
    พระราชทานทุกระดับ ๆ  ระดับละอย่างน้อย  
๑ คน  รวม ๙  คน 
๒.  สถานศึกษาเข้าร่วมรับการประเมินคัดเลือก 
     เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ทุกระดับ/ 
ทุกขนาด  การศึกษา  จ านวน ๙ โรง 

-การประเมินเชิงประจักษ์/ 
  สัมภาษณ์/ตรวจสอบ 
  เอกสาร 
-การประเมินเชิงประจักษ์/ 
  สัมภาษณ์/ตรวจสอบ 
  เอกสาร 

-แบบประเมิน/
สัมภาษณ์ 
 
-แบบประเมิน/ 
 สัมภาษณ์ 
 

 
๙.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
        ๙.๑  มีนักเรียนและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาตราด และสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต ๑๗ (เฉพาะจังหวัดตราด)  และสังกัดอ่ืน ๆ ได้รับรางวัลพระราชทาน 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
        ๙.๒  กระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในด้านผลการเรียน  กิจกรรม
และผลงานดีเด่น 
        ๙.๓  กระตุ้นให้สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบและ
สม่ าเสมอ  ซึ่งจะน าผลต่อเนื่องไปสู่การเข้าเป็นโรงเรียนในฝัน 
        ๙.๔  การด าเนินงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  มีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ชื่อโครงการ    ตรวจสภาพอาคารเรียนอาคารประกอบที่เสนอของบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
     จัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่ 20 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน 
    ให้ผู้ปกครอง ชุมชน  สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ สพป.ท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
มาตรฐาน สพป.ที่ 2   การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ   นางกรวรรณ  บุญฤทธิ์  และคณะ   
ระยะเวลาดาเนินงาน  1 ตุลาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 
............................................................................................................................. .......................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2546 ข้อ 3 และ ข้อ 4 ประกอบกับค าแนะน าของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่ 
2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  อ านาจ
หน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ข้อ 7  (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา
และแจ้งการจัดสรร งบประมาณ และ (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณและ ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส  ตรวจสอบได้ จึง
ได้จัดท าโครงการตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบที่เสนอของบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงตามความ

ต้องการของสถานศึกษาในสังกัด 
2.2 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีข้อมูลเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2561  

3. กลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  

4. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

4.1 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เชิงคุณภาพ 

4.2 สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณตรงตามความต้องการ ขาดแคลนของสถานศึกษา 
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5. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ  

(บาท) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. สถานศึกษาเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ  - พ.ย. 60 นางกรวรรณ  
บุญฤทธิ์          
และคณะ 

2. แต่งตั้งคณะท างาน/ประชุมสรุปผลการออกตรวจ
สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบที่เสนอขอ
งบประมาณ จ านวน 2 ครั้ง    
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 12 คน x 25 บาท)  
  - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร( 130 ชุด ๆ ละ 100 
บาท) 

 
 

 
300 

13,000 

12-20 ธ.ค. 
60 

3. ตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบของ
โรงเรียนที่เสนอของบประมาณ ประกอบการ
พิจารณา จัดตั้งงบประมาณปี 2562    
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง (120 บาท x 6 คน x 4 วัน) 
                     (240 บาท x 6 คน x 3 วัน) 
    -  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
    -  ค่าเรือโดยสาร  
    -  ค่าท่ีพัก 600 บาท x 6 คน x 1 คืน 

 
 
 

7,200 
 

5,000 
6,000 
3,600 

ธ.ค.60 

4. สรุปรายงานผล 
    - ค่าวัสด ุ

 
1,400 

 

รวมงบประมาณ 36,500 ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
6. สถานที่ด าเนินการ 

ห้องประชุม/สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 

7. การประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- การจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

- เอกสาร - แบบฟอร์มการเสนอขอ
งบประมาณ ปี 2561 

 
8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พิจารณาจัดล าดับตามความเป็นจริง ซึ่งจะ
สามารถแก้ปัญหา สนองต่อความต้องการ จ าเป็นขาดแคลนของสถานศึกษาได้ ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
 
 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๑๑๔ 

โครงการ  จัดท าแผนจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
    ในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่ 20.   ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ 
     ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ สพป.    กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
มาตรฐาน สพป.   มฐ. ที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ     นางกรวรรณ  บุญฤทธิ์   
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 25๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑  
............................................................................................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กระจายอ านาจ ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ให้กับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลความขาดแคลนตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ และ  
จากศักยภาพของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าของโลกปัจจุบัน และ 
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแก่นแท้ของการปฏิรูปการเรียนรู้และสนองตอบนโยบาย
ของ รัฐบาลในการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นกรอบในการเสนอขอตั้งงบประมาณ  
  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณปี 2562 ให้กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด และโรงเรียนในสังกัด  โดยมีกระบวนงานที่เน้น เกณฑ์ มาตรฐาน ขั้นตอนการด าเนินงาน 
และรายละเอียดประกอบเพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ต่อความขาดแคลนจ าเป็น ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึง
ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
  2.2 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีแผนจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน 
รายการ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 4.1 จัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
 เชิงคุณภาพ 
 4.2 แผนจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นข้อมูลในการ
บริหารจัดการในการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2562  



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๑๑๕ 

5. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดท าแผนจัดตั้ง
งบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ปี 2562 

      - ต.ค.2560-
ก.ย.2561 

กรวรรณ 
บุญฤทธิ์ 

2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาท าแผนจัดตั้ง
งบประมาณ  จ านวน  3  ครั้ง  
  - อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน  
คนละ 130 บาท 3 ครั้ง 
  - จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 20 ชุด ชุดละ  

50 บาท จ านวน 3 ครั้ง 

 
 
 

7,800 
 

3,000 
3. ตรวจสภาพอาคาร สถานที่ของโรงเรียน
ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนจัดตั้งงบประมาณ   
 - บูรณาการร่วมกับโครงการตรวจสภาพอาคารเรียน
อาคารประกอบที่เสนอของบประมาณประจ าปี พ.ศ.
2561 

 
 

- 

4. จัดท าเอกสารแผนจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2562  
 - ค่าจัดท าเอกสารแผนการจัดตั้งงบประมาณ 30 เล่ม  
เล่มละ 100 บาท  

 
 
 

3,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 13,800 ถัวจ่ายทุกรายการ 

 
6. สถานที่ด าเนินการ  
 ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด/โรงเรียนในสังกัด 
 
7. การประเมินผลโครงการ  

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
แผนจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน รายการค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

เอกสาร แบบฟอร์มการจัดตั้ง
งบประมาณ  ปี 2562 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดมีแผนจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน รายการค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 8.2 สถานศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดล าดับความเป็นจริง ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหา สนอง
ต่อความต้องการ จ าเป็น ขาดแคลนของสถานศึกษาได้ 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๑๑๖ 

โครงการ     การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
    ในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่ 20 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน 
   ให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
กลยุทธ์ สพป.ท่ี 3    พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
มาตรฐาน สพป. ที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน  
ผู้รับผิดชอบ     นางกรวรรณ  บุญฤทธิ์ และคณะ   
ระยะเวลาด าเนินการ   กุมภาพันธ์  – กันยายน ๒๕๖๑  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ ๓ และข้อ 4 ประกอบกับค าแนะน าของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 
กันยายน พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
อ านาจหน้าที่จัดท า นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
  ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ือระดมความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับเขตพ้ืนที่ร่วมกัน  โดยมุ่งสู่
เป้าหมายและบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา
โดยรวม อีกทั้งยังมีกรอบทิศทาง/เครื่องมือในการด าเนินงานและเป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีกรอบและแนวทางใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาท่ีทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และนโยบายของหน่วยเหนือ 
 2.2  เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดทราบถึงยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  และใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

4.  เป้าหมาย 
 4.1  เชิงปริมาณ          
         4.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 36  คน  จ านวน  2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน  



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๑๑๗ 

         4.1.2 จัดท าเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-
2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  จ านวน  50  เล่ม     
 4.2 เชิงคุณภาพ 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551-2564  เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา  ได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของพ้ืนที่และนโยบายของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ 

5. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณและระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอขออนุมัติด าเนินการ, แต่งตั้งคณะกรรมการ
และขออนุมัติโครงการ 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด 36 คน            
จ านวน  2 ครั้ง ครั้ง ละ 2 วนั     

    - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4x36x130  
    - ค่าวัสดุ   
3. สรุป / จัดท าเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา 
   ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-  
   2564  จ านวน 50 เล่มๆ 150 บาท 

- 
 
 
 
 
 

18,720 
3,780 

 
 

7,500 

ก.พ. 61 
 

มี.ค. 61 
 
 
 
 
 

เม.ย.61 

นางกรวรรณ   
    บุญฤทธิ์
และคณะ 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6.  สถานที่ด าเนินการ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยทุธ์  และจุดเน้น 
     ที่ครอบคลุมภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง 
     ต่อนโยบายของหน่วยเหนือ 
2.  ร้อยละของแผนงาน / โครงการ  ที่สอดคล้องกับ        
      ยุทธศาสตร์ของ สพป.ตราด 
3.  รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนฯ 

-  การตรวจสอบ 
 
 
-  การตรวจสอบ 
 
-  การรายงาน 

-  แบบตรวจสอบ 
 
 
-  แบบตรวจสอบ 
 
-  แบบรายงาน 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สามารถจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง  กรม  และจังหวัด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๑๑๘ 

โครงการ       การขับเคลื่อนนโยบาย และรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษาประถมศึกษาตราด 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
    ในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่ 20 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ 
   ผู้ปกครองชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
กลยุทธ์ สพป.ท่ี 3    พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
มาตรฐาน สพป. ที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน  
ผู้รับผิดชอบ     นางปิยมน สินธุสาร   
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 25๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑  
......................................................................................................................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดในการด าเนินงาน  การให้บริการ
เพ่ือการพัฒนาการศึกษา  กอรบกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่ประสานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพ่ือรองรับนโยบายจากหน่วยเหนือ จึงต้องมีหน้าที่จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือรองรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมถึงก าหนดกรอบการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการ เป็น 2 ระยะ ได้แก่ รอบ 6 เดือน ประมาณ พฤษภาคม และรอบ  12 
เดือน ประมาณ เดือน ธันวาคม ของทุกปี นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณจะต้องจัดท ารายงานผลการ
จัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการที่ได้วางไว้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ตระหนัก
และเล็งเห็นความส าคัญของการรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายและรายงานผลการจัดการศึกษา ซึ่ ง
นอกจากจะเป็นการสรุปภาพการทุกงานตามนโยบายแล้ว ยังเป็นการประเมิน ทบทวนผลการด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น  
 เพ่ือให้การรายงานผลการด าเนินตามกรอบๆ และรายงานผลการจัดการศึกษาสามารถรายงาน
ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการการขับเคลื่อนนโยบาย และรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 256๑ ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย และการพัฒนาการศึกษา 

2.2 เพ่ือรายงานผลการการบริหารจัดการศึกษาตามกรอบแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ก าหนด 

 
 
 
 
 



 

   

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๑๑๙ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
ผู้อ านวยการกลุ่ม ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
เกี่ยวข้อง 

3.2 คณะท างานจัดท ารายงานการจัดการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
4. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
4.1 จัดประชุมคณะกรรมการก าหนดแนวทางและกลั่นกรองโครงการ และคณะท างาน

จัดท าแผนปฏิบัติการ เพ่ือบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 256๑ จ านวน 4 ครั้ง 
4.2 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตาม จ านวน         

2 ครั้ง 
4.3 จัดประชุมคณะท างานในวันตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์ จุดเน้น ตามนโยบาย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 1 ครั้ง 
4.4 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 
4.4 จัดท าเอกสารรายงานผลการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตราด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ประจ าปีงบประมาณ 2561 
เชิงคุณภาพ 

4.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
256๑ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา 

4.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีรายงานผลการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

4.7 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 256๑ เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5. วิธีการด าเนินการ งบประมาณ และระยะเวลา 

กิจกรรมและค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   - ก าหนดแนวทางและกลั่นกรองโครงการเพ่ือบรรจุ          
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   - คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2560 

 
 

- 
 

 

ต.ค.60- 
ก.ย.61 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๑๒๐ 

 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๒ ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน  
การจัดท าแผน จ านวน 4 ครั้ง   
2.1 ประชุมคณะกรรมการก าหนดแนวทางและ
กลั่นกรองโครงการ  1 ครั้ง 
         - ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
130 บาท 15 คน  
         - ค่าวัสดุจัดท าเอกสารประกอบการประชุม  
15 ชุด ชุดละ 50 บาท 

(26,400) 
 
 

9,700 
 

3,700 

ต.ค.60- 
ก.ย.61 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

   2.2 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ ฯ  
ชุดพิจาณาโครงการ 2 ครั้ง  
         - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 
คน 130 บาท 2 ครั้ง  
         - ค่าวัสดุจัดท าเอกสารประกอบการประชุม   
15 ชุด ชุดละ 70 บาท  2 ครั้ง  
    2.3  ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ 
จัดท าแนวทางการจัดการศึกษา  จ านวน 35 คน 
         - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม           
35 คน  ๑๓๐ บาท 1 ครั้ง 
         - ค่าวัสดุจัดท าเอกสารประกอบการประชุม   
35 ชุด ชุดละ 70 บาท   

 
 

3,900 
 

2,100 
 
 
 
 

4,550 
 

2,450 
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมคณะกรรมการ/บุคลากร
ส านักงาน การติดตามผลการด าเนินงาน 3 ครั้ง 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน   
  คนละ 130 บาท 2 ครั้ง  
- อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 60 คน  50 บาท  1 ครั้ง  
- ค่าวัสดุจัดท าเอกสารประกอบการประชุม  20ชุด 
  ชุดละ 50บาท จ านวน 3 ครั้ง 

(11,200) 
 
 

5,200 
3,000 

 
3,000 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะท างานตอบประเด็น          
ยุทธศาสตร์การติดตามผลการด าเนินงาน ๑ ครั้ง 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน  
  คนละ 130 บาท  
- ค่าวัสดุ 
- ค่าจัดท าเอกสารรายงานการตดิตาม 65 ชุด  
 ชุดละ 100 บาท 

(17,300) 
 
 

7,800 
3,000 

 
6,500 
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กิจกรรมและค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๐ 
- ค่าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน 
  600 ชุด ชุดละ 120 บาท 

(72,000) 
 
 
72,000 

  

กิจกรรมที่ 6 การจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ 
- ค่าจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี 256๑ 
๒๐ ชุด ชุดละ ๑50 บาท 

(3,000) 
 
 
3,000 

รวมงบประมาณ 129,900   
 
6. สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
7. การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ความร่วมมือของคณะท างาน/คณะกรรมการในการ   
ร่วมจัดท าแผน และการท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 

สังเกต ตรวจสอบ
รายการ 

บัญชีลงเวลา 

รายงานการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. สพป.ตราด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

สังเกต สัมภาษณ์ 
ตรวจสอบรายการ 

แบบตรวจสอบ
เอกสาร 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ 
สังเกต สัมภาษณ์ 
ตรวจสอบรายการ 

แบบตรวจสอบ
เอกสาร 

 
8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
256๑ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา รวมถึงการรายงานผลการจัด
การศึกษาท่ีตอบโจทย์ จุดเน้นในการพัฒนาการศึกษา 
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โครงการ  ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยบุคลากร สพป.ตราด  
ยุทธ์ศาสตร์ สพฐ. ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ. ที่ 20   ร้อยละของสถานศึกและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน 
                               ใหผู้้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ สพป.    ข้อ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
มาตรฐาน สพป.ที่ ๓ ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกาญจน์ชฎา  รมยานนท์ /นายจิรวัฒน์  สุเมธวรรณ 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม – กันยายน 2561 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ก าหนดให้ข้าราชการทุกคน มีกิจกรรม
ออกก าลังกายอย่างเป็นกิจวัตรในวันพุธของทุกสัปดาห์ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการออกก าลังกายที่เป็น
เสมือนยาวิเศษ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่แจ่มใสร่าเริง มีความอดทน อดกลั้น และยัง
ส่งเสริมให้มีการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับวัย ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเข้มแข็งต่อไป  
 ดังนั้น เพ่ือสนองตอบนโยบายรัฐบาล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้
ก าหนด “โครงการ ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยบุคลากร สพป.ตราด” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดทุกคนมี
สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย จิตใจแจ่มใส และห่างไกลยาเสพติด 
 
๒.วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรออกก าลังกาย 
    ๒. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  
 ๓. 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 
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๑๒๓ 

๕. วิธีด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
และการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับวัย 
- ค่าอาหารกลางวัน (63 คน×80 บาท)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (63 คน×50 บาท) 
- ค่าวิทยากร 3 คน ๆ 2 ชม. ๆ ละ 600 บาท  
- ค่าสถานที่  

 
 
 

5,040 
3,150 
3,600 
2,000 

มกราคม 
– 

กันยายน  
2561 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ 
ศึกษา 

กิจกรรมที่ 2 ออกก าลังกายวันพุธทุกสัปดาห์ 
เวลา 15.30 – 16.30 น. 
- วัสดุเพื่อความพร้อมเพรียง  
- วิทยากรน าออกก าลังกาย  
  สัปดาห์ละ 1 ชม.ๆละ 600 บาท 34 สัปดาห์ 
- วัสดุกีฬา 
- ค่าสถานที่ 

 
 

18,900 
20,400 

 
5,910 
1,000 

  

รวมงบประมาณ 60,000 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
๖.สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมคามทะเล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
 
๗.การประเมินโครงการ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-ร้อยละของผู้เข้าอบรมได้ออก
ก าลังกายอย่างมีความสุข 

ภาคปฏิบัติ สัมภาษณ์ 

 
๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑  บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ออกก าลังกายอย่างมีความสุข 
 ๘.๒  บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความรู้และมีทักษะในการเล่นกีฬา 
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ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
    จังหวัดตราด 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
    ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
    จัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ. ที่  1       ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 
                                  ของพ้ืนที่ 
                  ที่ 20  ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน 
                               ใหผู้้ปกครองชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ สพป. ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
         ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
มาตรฐาน สพป. ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวผกายรัตน์  บริรักษ์ศุภกร 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๑ 
********************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐานด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง พัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ และยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 
และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก า กับ
ดูแล ตลอดจนการมสี่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

จึงจัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัด
ตราดเพื่อให้เกิดคุณภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของทางราชการดังกล่าว 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือมีส่วนร่วมปรับหลักสูตรสถานศึกษาและนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน 
บ้านไม้รูด (สิทธิ์ประชาสรรค์) “โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตราด”  

 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 

๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ เชิงปริมาณ 
  ๔.๑.๑ ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน ๑ คน  
  ๔.๑.๒ ครูผู้สอนผู้สอน จ านวน ๒๐ คน 
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๑๒๕ 

 ๔.๒ เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ด าเนินการปรับหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนจังหวัดตราด ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นต้นแบบได้ในระดับดี 
 
 ๕. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณและระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการส่งเสริม
การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัด
ตราด 

- ม.ค.– ก.ย. 
2561 

ผกายรัตน์
บริรักษ์
ศุภกรณ์ 

กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตรสถานศึกษา    
๑. จัดประชุมปฏิบัติการปรับหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน ๒ วัน    
    ณ ชาญชลรีสอร์ท มีค่าใช้จ่ายดังนี้    
    ๑.๑ ค่าสถานที่จัดประชุม จ านวน ๒ วันๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท  ๑๐,๐๐๐   
    ๑.๒ ค่าอาหารเลี้ยงผู้เข้าประชุม วิทยากร และคณะท างาน    
          จ านวน ๓๐ คน ประกอบด้วย     
          - อาหารว่าง จ านวน ๔ มื้อๆ ละ 50 บาท  ๖,๐๐๐   
          - อาหารกลางวันจ านวน ๒ มื้อๆ ละ ๒๓๐ บาท  ๑๓,๘๐๐   
    ๑.๓ ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน ๓ คนๆ ละ ๑๒ ชั่วโมง  
ชั่วโมง ละ๕๐๐ บาท 

 
๑๘,๐๐๐ 

  

    ๑.๔ ค่าท่ีพักผู้เข้าประชุม วิทยากร และคณะท างาน    
          จ านวน ๕ ห้องๆ ละ ๘๐๐ บาท  ๔,๐๐๐   
    ๑.๕ ค่าพาหนะผู้เข้าประชุม วิทยากร และคณะท างาน  ๕,๐๐๐   
    ๑.๖ ค่าเอกสารประกอบการประชุมเหมาจ่ายเป็นเงิน ๒,๐๐๐   
๒. นิเทศติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีค่าใช้จ่ายดังนี้    
    - ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง จ านวน                  
     ๔  ครั้งๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 

 
๔,๐๐๐ 

 

  

กิจกรรมที่ ๓ สรุปรายงานโครงการ -   
รวม ๖๒,๘๐๐   

 
๖. สถานที่ด าเนินการ 
 ๖.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 ๖.๒ โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 
 ๖.๓ ชาญชลรสีอร์ท 
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๗. การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัด 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของบุคลากรโรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 
ปรับและใช้หลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพเหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตราด 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

 
๘. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีโรงเรียนต้นแบบจัดท าและใช้หลักสูตร
สถานศึกษา ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตราด พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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๑๒๗ 

โครงการ   พัฒนานักเรียนแกนน าโรงเรียนปลอดบุหรี่และสารเสพติด  ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ยุทธ์ศาตร์ สพฐ.ที่ ๑    จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
ตัวช้ีวัด สพฐ. ที่ ๒    ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
                               ยาเสพติดในสถานศึกษา  
กลยุทธ์ สพป. ที่ 4 ปลูกจิตส านึกความเป็นไทย มีคุณธรรม  และวิถีชีวิตตามปลักปรัชญาของ 
                               เศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐาน สพป.  มาตรฐานที่ ๓  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                                การศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ ๕     ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง 
                               การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง                ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ      นางวาทินี  พุกนุช  
ระยะเวลาด าเนินการ   มกราคม  -  กันยายน  ๒๕๖๑ 
____________________________________________________________________________ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
                   บุหรี่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคต่างๆ เป็นจ านวนมาก และก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจแก่ครอบครัวและสังคม บุหรี่ยังได้ชื่อว่าเป็นทางผ่าน (gateway drug) ของการใช้สารเสพติด
ตัวอ่ืนๆด้วย ที่ส าคัญฤทธิ์ของบุหรี่ก่อให้เกิดการเสพติด วัยรุ่นที่มีโอกาสทดลองสูบบุหรี่แม้เพียงครั้งหรือ
สองครั้งจะมีโอกาสกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ติดบุหรี่ได้มาก และแม้ว่าวัยรุ่นเหล่านี้จะมีความตั้งใจในการเลิกสู
บุหรี่ ก็พบว่ามีเพียงจ านวนเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถเลิกได้ส าเร็จ ยิ่งไปกว่านั้นวัยรุ่นที่เริ่มต้นสูบบุหรี่เมื่อ
อายุน้อยกว่าจะสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ยากกว่าวัยรุ่นที่เริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุมากกว่า   
   ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังนักเรียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่และสารเสพติด  และให้
นักเรียนแกนน าสามารถด าเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนานักเรียนแกนน าโรงเรียนปลอดบุหรี่ ประจ าปี๒๕๖๑   ขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
                      ๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนแกนน าสามารถด าเนินงานกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่  
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
  นักเรียนแกนน า โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน ๒๗ โรงเรียน 
   
๔.  เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
   นักเรียนแกนน า  ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจ านวน ๒๗ โรงเรียน ๆ ละ             
๒ คน ครู ๑ คน   วิทยากร คณะกรรมการ ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๙ คน รวมทั้งสิ้น  ๙๐  คน  
  เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนแกนน าสามารถด าเนินงานกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ และสร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวังปัญหาบุหรี่และสารเสพติดในสถานศึกษา 
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๑๒๘ 

๕. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. อบรมนักเรียนแกนน า ครู และผู้เกี่ยวข้อง    
     จ านวน ๙๐ คน   ๑ วัน (แบ่งกลุ่ม ๓ กลุ่ม) 
-   ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม (จ านวน 
๙๐ คน       
    ๆ ละ ๑๓๐ บาท ๑ วัน      
-  ค่าตอบแทนวิทยากร  ๓ คนx ๕ ชั่วโมง ๆ  
   ละ ๖๐๐ บาท          
-  ค่าเช่าที่พัก  วิทยากร ๓ คน ๆ ละ ๖๐๐ บาท                    
-  ค่าวัสดุ อุปกรณ์              
-  ค่าเช่าสถานที่                   

 
 
 

๑๑,๗๐๐ 
 

๙,๐๐๐ 
๑,๘๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

มกราคม-
กันยายน 
๒๕๖๑ 

นางวาทินี  พุกนุช 

รวม ๒๘,๕๐๐ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖.  สถานที่ด าเนินการ 
  -  ห้องประชุมคามทะเล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด      
           
๗.  การประเมินผลโครงการ   

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-ร้อยละของนักเรียนแกนน า
สามารถด าเนินงานกิจกรรม
โรงเรียนปลอดบุหรี่ 
 

รายงาน แบบรายงาน 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนแกนน าสามารถด าเนินงานกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่  สามารถสร้างเครือข่าย 
เฝ้าระวังปัญหาบุหรี่และสารเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๑๒๙ 

ชื่อโครงการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 1    จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
ตัวช้ีวัด สพฐ. ที่ 3 ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
             และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
กลยุทธ์ สพป.ท่ี ๒     พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา  
มาตรฐาน สพป.ที่๓   ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง          ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเสาวรี  สามารถกุล 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๐ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
********************************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 

มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า การพัฒนามนุษย์จะส่งผลให้มนุษย์สามารถพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมีคุณภาพ การพัฒนามนุษย์ตั้งแต่เยาว์วัยให้ได้รับการพัฒนารอบด้าน
ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในวัยเรียนซึ่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๕ ให้ความส าคัญกับ
การศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษย์ ดังปรากฏในมาตรา ๖ ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนจึงเป็นภาระส าคัญที่หน่วยงานจัดการศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
ของผู้เรียนให้สูงสุด ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการตามแนวคิดดังกล่าว 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญและจัดให้มีเวทีแสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปหัตถกรรม 
และการแสดงต่าง ๆในลักษณะเด็กคิด เด็กท า เด็กน าเสนอ โดยจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีทั้งในระดับภูภาคและระดับประเทศ 

ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานใน 
สังกัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดให้มีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าแข่งขันต่อในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศต่อไป 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 

    ๑. เพ่ือจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
คัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

     ๒. เพ่ือส่งนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันและแสดงศักยภาพในระดับภูมิภาคใน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
      ๓. เพ่ือนิเทศติดตามการเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ระดับภาค
และระดับชาติ  
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๓.เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

      ๑. จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและคัดเลือกนักเรียนเป็น
ตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑ ครั้ง ๓ วัน 

  ๒. คณะท างาน ศึกษานิเทศก์ ติดตามการเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๗ ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก และระดับชาติ 

  ๓. สนับสนุนงบประมาณให้นักเรียนและกิจกรรมที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน๒๕๓ 
รายการ เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครนายก 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

 ๑. ผู้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีความพึงพอใจต่อ 
การจัดงานในระดับมาก 

 ๒. ผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตราด มีขวัญก าลังใจและความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๗ ในระดับมาก 
 
๔.  วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
๑.๑ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการวางแผนการ
แข่งขัน 

                - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน ๒๓ คนๆละ ๒๕ บาทต่อครั้ง จ านวน ๒ ครั้ง  

 
 
 
 
 

๑,๑๕๐ 

ส.ค. ๖๐ นางเสาวรี 
สามารถกุล 
 

๑.๒ ประชุมคณะกรรมการรายกลุ่มกิจกรรม  
รวม ๑๙ กลุ่ม กลุ่มละ ๑ ครั้ง   ถัวเฉลี่ยกลุ่มละ ๕๐ คน  
รวมทั้งสิ้น ๙๕๐ คน  
                - ค่าอาหารว่าง คนละ ๒๕ บาท 950 คน  

 
 
 

๒๓,๗๕๐ 

๓๐ ต.ค.-  
๑๕ พ.ย.๖๐ 

คณะท างาน/
ศึกษานิเทศก์ 

           ๑.๓  ด าเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
                  - ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม นักเรียนและครู                  
ผู้ควบคุมนักเรียนร่วมแข่งขัน ๓ วัน วันละ ๒๕ บาท จ านวน  
๑,๐๐๐ คน    
                 - ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จ านวน ๑๕๐  คน ๆ ละ ๓  วนั   
วันละ ๑๓๐ บาท เป็นเงิน ๕๘,๕๐๐ บาท 
                -  ค่าวัสดุการแข่งขัน   

     - ค่าสถานที่    

 
 
  

๗๕,๐๐๐ 
 
 

๕๘,๕๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 นางเสาวรี 
สามารถกุล 
และ 
คณะท างาน 
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กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

              - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเป็นกรรมการ 
ตัดสินการแข่งขัน คนละ ๔๐๐ บาท ต่อวัน รวม ๑ วัน 
จ านวน ๕๐ คน 
            - ค่าท่ีพักและพาหนะเหมาจ่าย ส าหรับ
คณะกรรมการ จ านวน ๑๐ คน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท  
             - ค่าตอบแทนคณะกรรมการแข่งขันคนละ  
๒๐๐ บาท ต่อวัน จ านวน ๕๐๐ คน  จ านวน ๑  วัน  

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

๒๔-๒๖ 
พ.ย.๖๐ 

นางเสาวรี 
สามารถกุล 
และ 
คณะท างาน 

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 ๓๙๘,๔๐๐ ถัวจ่ายทุกรายการ 
๒. ส่งกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคปี

การศึกษา ๒๕๖๐  
     - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่มีนักเรียนเป็นตัวแทนเข้า
แข่งขันระดับภูมิภาค จ านวน 100 คน ๆ ละ ๒๕ บาท 1 ครั้ง       
     - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันระดับ
ภาค ณ จังหวัดนครนายก จ านวน 1,027 คน ๆ ละ 240 บาท    
   - ค่าใช้สอยคณะท างาน ศึกษานิเทศก์ ร่วมงานระดับภาค  
ณ จ.นครนายก เป็นค่าเช่ารถตู้จ านวน ๒ คัน ๆละ ๑๐,๐๐๐ 
บาท  ๒  วัน  
   - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างาน  ศึกษานิเทศก์ ร่วมงานระดับภาค 
จ.นครานายก คนละ ๒๔๐ บาท จ านวน ๒๐ คน ๆ ละ    ๒ 
วัน  
   - ค่าท่ีพักคนละ ๘๐๐ บาท  จ านวน ๒๐ คน ๆ ละ 1 วัน          

 
 
 

2,500 
 

246,440 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

9,600 
16,000 

๔-๖ ม.ค. 
๒๕๖๑ 
 

นางเสาวรี  
สามารถกุล 
และ
คณะท างาน 

รวมงบประมารกิจกรรมที่ 2 294,580 ถัวจ่ายทุกรายการ 

๓. ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 
๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

        - ค่าใช้สอยคณะท างาน ศึกษานิเทศก์ ร่วมงานระดับ
ภาค ณ กรุงเทพฯ  เป็นค่าเช่ารถตู้จ านวน ๑ คัน ๆ ละ 
๑๐,๐๐๐ บาท  ๒ วัน  
        - ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ ๒๔๐ บาทต่อวัน จ านวน ๑๒ 
คน ๆ ละ ๒ วัน   
        - ค่าท่ีพักคนละ ๘๐๐ บาทต่อวัน จ านวน ๑๒ คน     
คนละ ๑ วัน  

 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๕,๗๖๐ 
 

๙,๖๐๐ 

 
๑๑ – ๑๓ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

 
นางเสาวรี  
สามารถกุล 
และ
คณะท างาน 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 ๓๕,๓๖๐  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 728,300 ถัวจ่ายทุกรายการ 
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๕. การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ความพึงพอใจของผู้ร่วมงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน 
สอบถาม  
สัมภาษณ์ 

แบบส ารวจ 
แบบสัมภาษณ์ 

๒. ร้อยละของจ านวนนักเรียน และกิจกรรมที่เข้าร่วมแข่งขัน
ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

ตรวจสอบ 
 

รายงานสรุปผล 
ประกาศผลการแข่งขัน 

 
๖.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๑. นักเรียนได้รับความรู้และโอกาสในการพัฒนาความสามารถเพ่ิมข้ึน 
     ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 
     ๓. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนผู้สนใจ ผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดเห็นความส าคัญ
และให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
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ชื่อโครงการ   สภานักเรียน : อบรมประชาธิปไตยในโรงเรียนและค่ายเยาวชนไทยโตไปไม่โกง   
    ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 1    จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
ตัวช้ีวัด สพฐ. ที่ 3 ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
             และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
สนองกลยุทธ์ สพป.      กลยุทธ์ที่ ๔ ปลูกจิตส านึกความเป็นชาติไทย มีคุณธรรม และวิถีตามหลักปรัชญา 
                               ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐาน สพป.   มาตรฐานที่ ที่ ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
             และพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางเสาวรี  สามารถกุล 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
............................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนในฐานะที่เป็นตัวแทนของสังคมในการให้ความรู้ ความคิด และแนวปฏิบัติเพ่ือการอบรมสั่ง
สอนคนให้เป็นพลเมืองดีของสังคม จึงมีหน้าที่ที่จะต้องขัดเกลา ถ่ายทอดความรู้ วัฒนธรรม คุณธรรมที่ดีให้
เกิดขึ้นในตัวเด็กที่จะต้องออกไปเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม การจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ของโรงเรียนเพ่ือ
พัฒนาคน พัฒนาสังคม เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหาเยาวชนที่
มีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ โรงเรียนต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมมือกันใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ฝึกให้ผู้เรียนรู้วิธีเรียน คิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน รักการท างาน ประหยัด อดทน มีความรับผิดชอบ เป็นผู้ที่รู้จัก
ประชาธิปไตย เคารพในสิทธิและหน้าที่ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน ในการที่จะท าให้ผู้เรียนเป็นผู้รอบรู้ เก่ง เป็นคน
ดี มีความแข็งแรง สามารถออกไปเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โรงเรียนต้องท าหน้าที่จัดมวลประสบการณ์ที่
มุ่งเน้นพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียน หรือเป็นงานที่วางแผนเพื่อจัด
ประสบการณ์ให้กับนักเรียน มุ่งให้เป็นคนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความซื่อสัตย์ 
มีความอุตสาหะ มีความคิดสร้างสรรค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งทุกฝ่าย
ต้องตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่จะช่วยกันร่วมคิดร่วมท า  
   เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาคน
กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน เป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งที่จะด าเนินการพัฒนาสังคมในโรงเรียนให้
เป็นสังคมประชาธิปไตย ผ่านกระบวนการท ากิจกรรมอย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนมีความ
ตระหนักและส านึกความเป็นไทย มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  ส่งเสริมการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดกิจกรรมสภานักเรียนในทุกโรงเรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการลงมือท ากิจกรรมอย่าง
จริงจัง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด จึงได้ด าเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินงานกิจกรรม
สภานักเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกิจกรรมสภานักเรียนพร้อมทั้งเรียนรู้แนวคิดในการ
พัฒนาตนเองและสังคมเพ่ือจะได้ปฏิบัติตามคุณลักษณะของการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า ในโอกาสต่อไป 
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๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย  
 ๒.๒ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทย พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและ
ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 
 ๒.๓ สร้างความเข้มแข็งให้กับสภานักเรียน ให้ร่วมดูแ+6ลทุกข์ สุข ของนักเรียนและร่วมแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน คิดริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์ สามารถปฏิบัติได้จริงและส่งผลต่อการพัฒนา
โรงเรียน 
 ๒.๔ เพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗
 ๒.๕ เพ่ือคัดเลือกประธานสภานักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรนักเรียนระดับประเทศในปี ๒๕๕๗ จ านวน ๑ คน   
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย    
  ๑. คณะกรรมการนักเรียนในโรงเรียน    จ านวน    ๕๔ คน  
  ๒. ครูที่ท าหน้าที่ดูแลกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน จ านวน  ๑๓๐    คน 
  ๓. นักเรียนที่ท าหน้าที่สภานักเรียนของโรงเรียนต้นแบบ ฯ จ านวน    ๒๐    คน 
   
๔. เป้าหมาย 
         ๔.๑ เชิงปริมาณ 
                        สภานักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษาตราดจ านวน  ๑๒๒ คน มีความรู้ความเข้าใจ  ในการ
ส่งเสริมพัฒนาองค์กรนักเรียนให้เข้มแข็ง 
           ๔.๒ เชิงคุณภาพ 
                  สภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
ร่วมท าหน้าที่สืบสานความรู้ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ ช่วยเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการพิทักษ์ ปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็ก การจัดระเบียบสื่อ การแก้ปัญหายาเสพติด และอบายมุข 
การใช้ความรุนแรง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เป็น
ผู้น าในการริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือให้นักเรียนทั่วไปได้ปฏิบัติกิจกรรมช่วยเหลือหรือการบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 
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5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้
ความรู้เรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน จ านวน ๑๒๐ 
โรงเรียน โรงเรียน ละ ๑ คน  
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 5 คน ๆละ 3 ชั่วโมง ๆละ  
600 บาท            
2. ค่าที่พักและค่าพาหนะเหมาจ่ายวิทยากร จ านวน  
5 คน ๆ   ละ 1,800 บาท  
3. ค่าอาหารว่างอาหารกลางวันครูที่เข้ารับการอบรม 
วิทยากร คณะท างาน จ านวน 1 วัน ๆละ 130 บาท
จ านวน 140 คน  
4. ค่าวัสดุส านักงาน 

 
(38,400) 
 
 

9,000 
 

9,000 
 

18,200 
 

2,200 

เม.ย.๖๑ 
 
 
 
 
 

นางเสาวรี 
สามารถกุล 
และ
คณะท างาน 

กิจกรรมที่ 2 ค่ายเยาวชนไทยโตไปไม่โกง ส าหรับ
นักเรียนและครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
จ านวน ๒๘ โรงเรียน ๆ ละ ๒ คน  
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร 4 ค ๆละ 6 ชั่วโมง ๆละ  
600 บาท  
2. ค่าที่พักนักเรียน ครูและวิทยากร จ านวน 50 คน ๆ
ละ   1 วัน ๆ ละ 600 บาท  
3. ค่าอาหารว่างอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน ๆ ละ 
2   วัน ๆละ 130บาท 
4. ค่าวัสดุส านักงาน   

 
(61,600) 
 
 
14,400 
 
30,000 
 
13,000 
4,200 

พ.ค.๖๑ นางเสาวรี 
สามารถกุล 
และ
คณะท างาน 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 ถัวจ่ายทุกรายการ 

 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 – กันยายน  2561  โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
7. เป้าหมาย   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัด มีสภานักเรียนของโรงเรียน ครบทุกโรงเรียน 

 
100 % 

เชิงคุณภาพ 
สภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สามารถด าเนินชีวิตตามระบอบ
ประชาธิปไตยได้สามารถน าวิถีตามแนวทางสภานักเรียน สู่ชุมชนได้ 

 
ระดับ 5 
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๘.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทย  
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ส่งเสริมการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสภานักเรียน ให้ร่วมดูแลทุกข์ สุข ของนักเรียนและร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในโรงเรียน คิดริเริ่ม
โครงการที่เป็นประโยชน์ สามารถปฏิบัติได้จริงและส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนซึ่งจะน าพาทุกคนไปสู่
ความส าเร็จ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สร้างคุณประโยชน์ให้กับครอบครัว ชุมชนและสังคม ต่อไป และเป็น
ข้อมูลสารสนเทศส าหรับสนองตามตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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โครงการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 1   การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่ 4   ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการ 
     เรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ที่ 2 พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
                       ที่ 4 ปลูกจิตส านึกความเป็นชาติไทย มีคุณธรรมและวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐาน สพป.ที่ 3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง    
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางบูรณ์นรา  กณิกนันต์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม  2561  ถึง  30  กันยายน  2561 
............................................................................................................................. ......................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ มียุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ โดยยึดแนวทาง “ศาสตร์
พระราชา”แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ เป็นแนวทางหลักและวาระ
ส าคัญแห่งชาติ  โดยก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ข้อ ๓ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนว่าด้วยการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้น้อมน า“ศาสตร์พระราชา”สู่การด าเนินชีวิต โดยการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยก าหนดแผนการด าเนินงานให้สถานศึกษา
ทุกแห่งได้รับการบ่มเพาะและประเมินเพ่ือเป็นสถานศึกษาพอเพียง โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
รอยพระยุคลบาทเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม สามารถพ่ึงตนเองได้ เกิดความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ โดยใช้หลักพอประมาณ การ
ค านึงถึงความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว มีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ   

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ให้สถานศึกษาน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจึงด าเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

2.2 เพ่ือขยายผลการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2.3 เพ่ือนิเทศติดตามการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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3. กลุ่มเป้าหมาย   
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดทุกโรงเรียน 
 
4. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 1 ครั้ง   
2. ประเมินสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตาม  

จ านวน 13 โรงเรียน 
3. นิเทศติดตามการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดทุกโรงเรียน อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ   

 1. ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. โรงเรียนขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผ่านการประเมินเป็นแบบอย่าง
เพ่ิมข้ึน 

 3. โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ในระดับดีขึ้นไป 

 
5.  วิธีการด าเนินงาน     

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
        จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยคัดเลือก
สถานศึกษาพอเพียงมาจัดกิจกรรม 1 ครั้ง 1 วัน  
        - ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโดยคัดเลือกโรงเรียนมาจัดกิจกรรม 10 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 5 คน รวม 50 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน 
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการประเมินเข้าร่วมงาน 30 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 2 คน รวม 120 คนละ 130 บาท  
          -ค่าใช้สอยวัสดุโรงเรยีนที่ที่มาจัดกิจกรรม 10 
โรงเรียนโรงเรียนละ 2,000บาท  
          -ค่าตอบแทนวิทยากร 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 
บาท             
          - ค่าพาหนะวิทยากร 600 บาท 

 
38,600 

 
 
 
 
 

15,600 
 

20,000 
2,400 

600 

 
มิ.ย.61 

 
บูรณ์นรา 
 กณิกนันต์ 

กิจกรรมที่ 2  ประเมินสถานศึกษาพอเพียง  
        ประเมินสถานศึกษาพอเพียง จ านวน 13 โรงเรียน 
     - ค่าพาหนะเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการในสังกัดและต่าง
สังกัด 3 คน/โรงเรียน โรงเรียนละ 1 วัน    

 
 
 

30,400 

มี.ค-ก.ค.
61 

บูรณ์นรา 
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๑๓๙ 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 3  นิเทศติดตามการขับเคลื่อนหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
       -  ค่าพาหนะเบี้ยเลี้ยงศึกษานิเทศก์ นิเทศโรงเรียน
สังกัด โรงเรียนละ 1 ครั้ง 

 
 
 

11,000 

ส.ค.61 บูรณ์นรา 

รวมงบประมาณ 80,000  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
 
7.  การประเมินโครงการ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

สอบถาม 
 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 จ านวนสถานศึกษาผ่านการประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง 

ประเมินสถานศึกษา
พอเพียง 

แบบประเมินฯ 

ร้อยละของโรงเรียนที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับดีขึ้นไป 

สอบถาม 
ประเมิน 

แบบนิเทศติดตามการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1  โรงเรียนในสังกัดน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน 

8.2  ผู้บริหาร ครู นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
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๑๔๐ 

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 

ที ่ โรงเรียน ระดับชั้นที่เปิดสอน ขนาดโรงเรียน 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 บ้านคลองใหญ ่ อนุบาล1-ป.6 กลาง   

12 บ้านเนินดินแดง อนุบาล1-ป.6 เล็ก   

13 บ้านอ่าวพร้าว ป.1-ป.6 เล็ก   

14 บ้านหนองแฟบ* ป.1-6 เล็ก 
ไปเรยีนรวมกับ รร.บ้านคลองแอ่ง 

15 บ้านตางาม ป.1-6 เล็ก 

16 บ้านธรรมชาตลิ่าง ป.1-6 เล็ก  

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

18 บ้านอ่าวตาลคู ่ อนุบาล1-ป.6 เล็ก  

19 วัดบางปิดบน อนุบาล1-ป.6 เล็ก  

20 บ้านปากคลองน้ าเชี่ยว* อนุบาล1-ป.6 เล็ก ไปรวมกับ รร.วัดไทรทอง 
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๑๔๑ 

ชื่อโครงการ  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพป.ตราด 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
    ในการแข่งขัน              
ตัวช้ีวัด สพฐ. ที่  5  ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
กลยุทธฺ สพป.  ที่ ๒       พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน สพป. ที่ 3     ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๘ ตัวบ่งชี้ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง   
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวผกายรัตน์  บริรักษ์ศุภกร และคณะ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๑ 
*********************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตามเงื่อนไขของมูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดเข้า
ร่วมโครงการจ านวน ๗ รุ่น  การด าเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดต้องพัฒนาครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงการดังกล่าวทุกปีการศึกษา ให้มี
ความสามารถเฉพาะทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย น าไปพัฒนานักเรียน
ปฐมวัยให้มีจิตวิทยาศาสตร์ เกิดทักษะวิทยาศาสตร์และรักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามวัย 

จากนโยบายดังกล่าว จึงจัดท าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพป.ตราด ด าเนินงานให้เกิด
คุณภาพและบรรลุเป้าหมายของทางราชการ 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ด าเนินงาน         ตามเงื่อนไขของโครงการ 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
  ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สังกัด
ส านักงาน                เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
 
๔. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จ านวน ๗๒ โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตราด ด าเนินงานตามเงื่อนไขของโครงการได้รับตราพระราชทานเป็นต้นแบบได้ในระดับดี 
 
 



 

 

 กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๑๔๒ 

๕. วิธีการด าเนินงาน งบประมาณและระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ  มี.ค. ๖๑  ผกายรัตน์ 
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนนิงานโครงการ  – ก.ย.61 บริรักษ์ศุภกร 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ด าเนินการดังนี้   และคณะ 
๑. ส่ง LN และ LT เข้ารับการอบรมเฉพาะทางกับ สพฐ.     
๒. จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนรู้โครงงาน
วิทยาศาสตร์  

   

    ส าหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทางโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์ 

   

    น้อยประเทศไทย จ านวน ๑ วัน ณ บ้านปูรีสอร์ท มี
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 

   

    - ค่าสถานที่จัดอบรมจ านวน ๑ วัน  ๑๐,๐๐๐   
    - ค่าอาหารว่างเลี้ยงผู้เข้าอบรม วิทยากรและ
คณะท างาน 

   

      จ านวน ๑๘๔ คนๆ ๕๐ บาท/มื้อ จ านวน ๒ มื้อ  ๑๘,๔๐๐   
    - ค่าอาหารกลางวันเลี้ยงผู้เข้าอบรม วิทยากรและ
คณะท างานจ านวน ๑๘๔ คนๆ ละ ๒๙๐ บาท 

 
๕๓,๓๐ 

  

    - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน ๒ คนๆ ละ ๖ ชั่วโมงๆ 
ละ ๑,๒๐๐ บาท 

 
๑๔,๔๐๐ 

  

    - ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร จ านวน ๔ คนๆ ละ ๖ 
ชั่วโมงชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท  

 
๑๒,๐๐๐ 

  

    - ค่าท่ีพักวิทยากรและคณะท างาน จ านวน ๔ ห้องๆ ละ     
      ๑,๓๐๐ บาท  ๕,๒๐๐   
    - ค่าพาหนะวิทยากรและคณะท างานเหมาจ่ายเป็นเงิน ๖,๐๐๐   
    - ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรมจ านวน ๑๘๔ คนๆ ละ  
๑๐๐ บาท  

 
๑๘,๔๐๐ 

  

กิจกรรมที่ ๓ นิเทศติดตามการด าเนินงานโรงเรียน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

   

มีค่าใช้จ่ายดังนี้    
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักในการเดินทาง 
ไปราชการเหมาจ่ายจ านวน ๗๒ โรงเรียนๆ ละ ๖๕๐ บาท 

 
๔๖,74๐ 

  

กิจกรรมที่ ๔ สรุปรายงานผลโครงการ  -   
รวม ๑๘๔,๕0๐   
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๑๔๓ 

๖. สถานที่ด าเนินการ 
 ๖.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 ๖.๒ โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
๗. การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ร้อยละของโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด ได้รับการพัฒนาตามเงื่อนไขของโครงการ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

     
     

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย เป็นต้นแบบจัดการเรียนรู้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๑๔๔ 

โครงการ  พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม                              
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 2   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                               ในการแข่งขัน    
                               ๑.๒ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
         ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่ 7 ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
    เพ่ือการสื่อสาร 
กลยุทธ์  สพป.  ข้อที่ ๒ พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน สพป.  มฐ.ที่ ๒ ข้อ ๓.๓  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุณีย์รัตน์  วีระสุนทร  และนางจงกล  ม่วงทิม 
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม – กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

********************************************************************************************** 

๑. หลักการและเหตุผล 

                การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องส าคัญในการพัฒนาประเทศ   สังคมต้องการทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ  เพ่ือแสวงหาความรู้และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ  รวมทั้ง
กระบวนการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องช่วยเสริมความสามารถ  นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังเป็น
ภาษากลางในการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาสากลนานาชาติอีกทั้งยังเป็นสื่อส าคัญในการน าไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ  และเป็นพ้ืนฐานส าคัญทางการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป   อีกทั้งในปัจจุบัน
ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์แล้ว  บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  รวมทั้งเล็งเห็นสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพ่ือเตรียม
ความพร้อมด้านบุคคลสู่ประชาคมอาเซียน  และประชาคมโลก 
       เพ่ือสนองกลยุทธ์จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พร้อมทั้ง
ยกระดับความสามารถและเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น  รวมทั้งให้ครูสามารถสื่อสารกับประเทศเพ่ือนบ้านได้เป็นอย่างดี   
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
 

๒. วัตถุประสงค์  
          ๑. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ๒. เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด 
          ๒. ครูและบุคลากรในสังกัด 
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๔.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษและการใช้สื่อให้กับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ  ๒  วัน  จ านวน  ๑๐๐  คน 

๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาท่ีสามคือภาษาเขมรให้กับครูและ
บุคลากรในสังกัด  ๓  วัน  จ านวน  ๖๐  คน 

 เชิงคุณภาพ  
          ๑.   ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการพัฒนามีทักษะในการสอนภาษาอังกฤษร้อยละ  ๑๐๐ 
          ๒.   ครูและบุคลากรในสังกัดที่ได้รับการพัฒนามีทักษะการสื่อสารภาษาเขมรร้อยละ  ๑๐๐   
 
๕.  วิธีด าเนินกิจกรรม  งบประมาณ  และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

      กิจกรรมที่  ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  จ านวน  ๑๐๐  คน        
๓  วัน ดังนี ้
       - ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ วิทยากรและคณะท างาน  
๑๓๐  บาท/คน/วัน  ๑๒๐  คน  ๒  วัน   
       - ค่าตอบแทนวิทยากร  ๖๐๐  บาท/คน/ชั่วโมง   
๔ คน  ๑๒  ชั่วโมง   
      - ค่าเอกสารประกอบการอบรมฯ ๗๕ บาท/คน  
๑๐๐ คน  

๖๗,๕๐๐ 
 
 
 
 

๓๑,๒๐๐   
 

๒๘,๘๐๐ 
   

๗,๕๐๐   

มีนาคม  -  
กรกฎาคม  
๒๕๖๑ 
 

สุณีย์รัตน์       
วีระสุนทร 
และจงกล  
ม่วงทิม  
 
 
 
 

     กิจกรรมที่  ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาเขมร  จ านวน  ๖๐  คน  ๓  วัน ดังนี้ 
       - ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ วิทยากรและคณะท างาน  
๑๓๐  บาท/คน/วัน  ๗๐  คน   ๓  วัน   
       - ค่าตอบแทนวิทยากร  ๖๐๐  บาท/คน/ชั่วโมง   
๒ คน  ๑๘  ชั่วโมง   
      - ค่าเอกสารประกอบการอบรมฯ  ๖๐  บาท/คน  
๖๐ คน 

52,500 
 
 
 

๒๗,๓๐๐ 
 

๒๑,๖๐๐   
3,600   

  

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 



 

 

 กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๑๔๖ 

๖.  สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
๗.  การติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ครูสามารถจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสื่อสารภาษา

เขมรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การสังเกต  การนิเทศ
ติดตาม 

 

แบบสังเกต 
แบบนิเทศติดตาม 

 
๘.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
         ๑. ครูสามารถจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผลเป็นผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
         ๒.   ครูและบุคลากรในสังกัดสามารถสื่อสารภาษาเขมรได้ 
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ชื่อโครงการ            พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                              ประถมศึกษาตราด  
ยุทธศาสตร์ สพฐ. 2      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
    ความสามารถในการแข่งขัน  
             ข้อ 1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
                                     น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  
ตัวช้ีวัด สพฐ. ที่ 8    ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดละประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย 
กลยุทธ์ สพป. ท่ี 2   พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา  
                 ที่ 5   ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  
              5.2 ส่งเสริมสนับสนนุการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
มาตรฐาน สพป. ที่ 2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
           ตวับ่งชี้ที่ 1.4 ส่งเสริมการวัดผลประเมินผลและน าผลไปใช้ในการปรับปรุง 
                            พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา                      
     ที่ 5     ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                            ตัวบ่งชี้ที่ 3, 4 , 5  
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ             นางธัญญา ฉายศิริ  และ  นายพิมล  ท่าพริก 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2560  ถึง  30 กันยายน 2561 
งบประมาณ          งบประมาณ  จ านวน 152,080 บาท 
............................................................................................................................................................ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายยกระดับเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ โดยมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้ง
ระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดประเมินผลเพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
การอ่าน การเขียน สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร และมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ออกแนวปฏิบัติในการตกซ้ าชั้น การจัดท าและการออกเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด (ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3) แนวปฏิบัติในการยกเลิกและแก้ไขเอกสาร
หลักฐานการศึกษา ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักนโยบายและ
แผนการจัดการศึกษาได้จัดท าโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษา (SchoolMIS) เพ่ือให้สถานศึกษา
รายงานข้อมูลพ้ืนฐานผลการเรียนของนักเรียนรวมทั้งออกเอกสารหลักฐานตามที่กระทรวงฯก าหนด             
จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการ
กรอกข้อมูลผลการเรียนด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษา (SchoolMIS) เพ่ือให้ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงก าหนดจัดท าโครงการนี้ขึ้นโดยทีมวิทยากร
แกนน าเครือข่ายการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด 
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2.  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร และการวัดและประเมินผลตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ แนวปฏิบัติในการตก
ซ้ าชั้น  แนวปฏิบัติในการยกเลิกและแก้ไขเอกสารหลักฐานการศึกษา และจัดท าเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษา 
(ปพ.ต่างๆ) โดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษา (SchoolMIS) ได้อย่างถูกต้อง 
    2. เพื่อให้สถานศึกษาด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวปฏิบัติการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ ตามค าสั่ง ระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้และ
ในเรื่องแนวปฏิบัติการเรียนซ้ าชั้น และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ถูกต้อง 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย  
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ /นายทะเบียนวัดผล และครูที่รับผิดชอบโปรแกรม SchoolMIS  
ทุกโรงเรียนในสังกัด 
 
4. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
   - อบรมปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ หรือนายทะเบียนและผู้รับผิดชอบการจัดท า
โปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษา (SchoolMIS) จ านวน 109 โรงเรียน 1 สาขา ระยะเวลา 2 วัน  
          เชิงคุณภาพ 
             1. ครูวิชาการ หรือนายทะเบียนและผู้รับผิดชอบการจัดท า โปรแกรมระบบสารสนเทศ
สถานศึกษา (SchoolMIS) ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร วัดและประเมินผลตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ แนวปฏิบัติในการตกซ้ าชั้น 
แนวปฏิบัติในการยกเลิกและแก้ไขเอกสารหลักฐานการศึกษา และจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
(ปพ.ต่างๆ) โดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษา (SchoolMIS) ได้อย่างถูกต้อง 
         2. สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ถูกต้องตามแนว
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามค าสั่ง ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง และตามนโยบายลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ และ ในเรื่องแนวปฏิบัติการเรียนซ้ าชั้น แนวปฏิบัติในการยกเลิกและแก้ไขเอกสาร
หลักฐานการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3             ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๑๔๙ 

5.  วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน    

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

บาท 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมวิทยากรแกนน าเครือข่ายการวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด  

 
 

 ม.ค..61 นางธัญญา 
     ฉายศิร ิ

    - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
15 คน  คนละ 130 บาท จ านวน 1 วัน 
    - ค่าวัสดุ เอกสารประกอบ 

 
1,950 
1,000 

  

                                  รวมกิจกรรมที่ 1 2,950   
กิจกรรมที่ 2  จัดอบรมปฏิบัติการผู้บริหารครูวิชาการหรือ
นายทะเบียนและผู้รับผิดชอบการจัดท าโปรแกรมระบบ
สารสนเทศสถานศึกษา (SchoolMIS)  ศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษา 11 ศูนย์ๆละ 2 วัน จ านวน 109 รร. 1 สาขา  
รวม 220 คน  
     - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้
เข้าอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ จ านวน 250 คนๆ ละ 
130 บาท จ านวน 2 วัน 
    - ค่าตอบแทนวิทยากร 12 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงชั่วโมงละ 
600 บาท  
    - ค่าพาหนะวิทยากร   
    - ค่าท่ีพักวิทยากร (เกาะช้าง-เกาะกูด) 6 วัน X 6 ห้อง X  
1,000 บาท  
    - ค่าส าเนาวัสดุประกอบการอบรมพร้อมเข้าเล่ม และค่า
วัสดุสรุปรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 

65,000 
 

21,000 
15,000 

 
36,000 

 
12,0 

ม.ค.-มี.ค.61 นางธัญญา   
       ฉายศิร ิ
และคณะ 
 

                                 รวมกิจกรรมที่ 2 149,130   
รวมงบประมาณ 152,000   

 
6. สถานที่ด าเนินการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
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7. การติดตามประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละของครูที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการ
วัดและประเมินผลตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ แนว
ปฏิบัติในการตกซ้ าชั้น แนวปฏิบัติในการยกเลิกและแก้ไข
เอกสารหลักฐานการศึกษา และจัดท าเอกสารหลักฐาน 
ทางการศึกษา(ปพ.ต่างๆ) โดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ
สถานศึกษา (SchoolMIS) ได้อย่างถูกต้อง 

-สอบถาม 
-วัดผลหลังการ
ประชุม 

-แบบสอบถาม 
-แบบทดสอบ
ความรู้ 

2.ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ ตามค าสั่ง ระเบียบ ประกาศที่เก่ียวข้อง ตาม
นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้และในเรื่องแนวปฏิบัติการเรียน
ซ้ าชั้นและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหาร
จัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ถูกต้อง 

-สอบถาม 
-นิเทศติดตาม
ผล 
หลังอบรม 

-แบบสอบถาม 
-แบบนิเทศติดตาม 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
             สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และสามารถ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้         

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
 ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 
                                          ความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัด สพฐ. ที่ 9  ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ 
     ที่ สพฐ. ก าหนด 
กลยุทธ์ สพป.ท่ี ๒  พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน สพป.ที่ ๒   การบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางบูรณ์นรา  กณิกนันต์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา โดยให้ความส าคัญกับ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ โดยมี
มาตรการให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งด าเนินการเพ่ือให้ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถอ่านออก
เขียนได้ เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ในระดับต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานได้น านโยบายลงสู่การปฏิบัติโดยก าหนดเป้าหมายให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้
ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีคุณภาพนั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพและมีความสามารถตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด จึงจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยขึ้น 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการแข่งขันภาษาไทยของนักเรียนในสังกัดผ่านการแข่งขัน
กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย 

๒.๒ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด 

๒.๓ เพ่ือคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒.๔ เพ่ือติดตาม ก ากับการประเมินและรายงานผลการอ่าน การเขียน นักเรียนในสังกัดผ่านทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ครูภาษาไทยทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด 
 2. นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด 
 
๔. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
 ๔.๑ จัดการประกวดทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหง่ชาติ พุทธศักราช ๒๕61 จ านวน ๑ ครั้ง  

๑ วนั 



 

 

 กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
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 ๔.๒ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด  โดยการพัฒนาครูภาษาไทย ๑ ครั้ง ๒ วัน 
           ๔.๓ ประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  4.4 ติดตาม ก ากับการประเมินและรายงานผลการอ่าน การเขียน นักเรียนในสังกัดผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
  ด้านคุณภาพ 

๔.๔ โรงเรียนในสังกัดพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและส่งผลงานที่มีคุณภาพเข้าร่วม
ประกวดกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย และประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
           ๔.๕ ครูที่ได้รับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับดีขึ้นไป 
           ๔.๖ มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นแบบอย่างได้ 
          4.7 รายงานผลการอ่าน การเขียน นักเรียนในสังกัดผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) เป็น
สารสนเทศในการพัฒนาความสามารถการอ่าน การเขียน 
 
5. กิจกรรมและการด าเนินงาน  

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูภาษาไทย 
๑. ประชุมคณะท างาน  
    - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม อาหารกลางวันของ คณะ
วิทยากร ๑๐ คน ๑ วัน เจ้าหน้าที่ ๑๐ คน คนละ ๑๓๐ 
บาท/วัน  
๒.  พัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน              
     ชั้น ป. ๑ – ป.๖ 
    - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม อาหารกลางวันของ
เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุม รร.ละ 2 คน เจ้าหน้าที่ 
๑๐ คน รวม 2๒๐ คน 2 วัน คนละ ๑๓๐ บาท/วัน  
    - ค่าห้องประชุม 
    - ค่าวัสดุประกอบการประชุม 
    - ค่าตอบแทนวิทยากร  
๓. พัฒนาความสามารถด้านการอ่านเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
อ่านเข้าใจ  ชั้น ม. ๑ – ม.3  
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม อาหารกลางวันของเจ้าหน้าที่
และผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนละ ๑ คน ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น ๖๐
คน 2 วัน คนละ ๑๓๐ บาท/วัน  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 

105,100 
 
 
 

๑,๓๐๐ 
 
 
 
 

๕7,2๐๐
6,000 
5,๐๐๐

10,000 
 
 
 
 
 

15,6๐๐
10,000 

มี.ค.-เม.ย.61 บูรณ์นรา 
กณิกนันต์ 
 
 
 
บูรณ์นรา  
กณิกนันต์ 
และ 
จงกล ม่วงทิม 
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๑๕๓ 

กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๒  รักษ์ภาษาไทย  
๑. ประกวดทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ระดับเขตพ้ืนที่ 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม อาหารกลางวันของ
คณะกรรมการเตรียมการประกวดแข่งขัน ๒๐ คน ๑ 
วัน วันละ ๑๓๐ บาท  
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม อาหารกลางวันของ
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ๖๐ คน ๑ วัน ๑๓๐ บาท  
- ค่าตอบแทนกรรมการ ๔๐ คน คนละ ๔๐๐ บาท  
- ค่าเช่าสถานที่จัดการแข่งขัน ๑ วัน  
 -ค่าวัสดุ เอกสารและเกียรติบัตร   
 -ค่าจัดจ้างจัดสถานที่ท าพิธีเปิดการแข่งขัน   

  
49,000 

 
 
 

๒,๖๐๐ 
 

๗,๘๐๐ 
๑๖,๐๐๐ 

๗,๐๐๐ 
๕,๖๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

มิ.ย.61 บูรณ์นรา   
กณิกนันต์ 
และ 
จงกล ม่วงทิม 

๒ ส่งต่อการประกวดทักษะภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ระดับชาต ิ
  -ค่าเดินทาง ค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยงของศึกษานิเทศก์        
ครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมประกวดทักษะภาษาไทย  
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
ที่ส่วนกลางจัด  

30,000 
 
 
 
 

34,500 

ก.ค.61 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตาม 
นิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนา 
ทักษะการอ่านออก เขียนได้ตามนโยบาย  สพฐ. 

 
ใช้งบนิเทศ

ปกติ 

 
ต.ค.60-
ก.ย.61 

 
ศึกษานิเทศก์
ทุกคน 

กิจกรรมที่ 4 Best Practice ภาษาไทย 
ประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-  ค่าตอบแทนกรรมการ ๑๐ คน คนละ ๔๐๐ บาท  
- เงินรางวัลผลการประกวดรางวัลชนะเลิศ ๓,๐๐๐ 
บาท รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้ ๒,๐๐๐บาทและรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ ได้ ๑,๐๐๐ บาท  
- ค่าวัสดุท าเกียรติบัตรและกรอบ  

13,000 
 
 

๔,๐๐๐ 
 
 

6,000 
3,๐๐๐ 

ส.ค.61 บูรณ์นรา  
กณิกนันต์
และจงกล 
ม่วงทิม 

กิจกรรมที่ 5 สรุป รายงานโครงการ 
-รายงานโครงการ 

 
 

ก.ย.61 นางบูรณ์นรา  
กณิกนันต์ 

รวม 201,6๐๐   
หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ  
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๑๕๔ 

๖. สถานที่ด าเนินการ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดและโรงเรียนในสังกัด 
 
 ๗. การประเมินผลโครงการ      

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑.จ านวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดกิจกรรมรักษ์
ภาษาไทย 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

2. ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนามีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยระดับดี
ขึ้นไป 

ประเมิน แบบประเมิน 

๓. โรงเรียนร้อยละ ๑๐๐ รายงานผลการประเมินการ
อ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖ 
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ถูกต้องตาม
ก าหนด 

ตรวจสอบ แบบส ารวจ 

๔.คุณภาพของผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประเมิน แบบประเมิน 
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ นักเรียนในสังกัดมีทักษะการอ่าน การเขียนเพ่ิมขึ้น  
          ๗.๒ ครูภาษาไทย มีสื่อ นวัตกรรมและแนวทางการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน
และการเรียนการสอนที่เน้นทักษะทางภาษาที่ดี 
          ๗.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย NT, O-NET สูงขึ้น 
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๑๕๕ 

ชื่อโครงการ    ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
    ในการแข่งขัน 
            ข้อ 2 ,2.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
ตัวช้ีวัด สพฐ. ที่ 10 ร้อยละของนักเรียนอา่นหนังสือตามเกณฑ์ท่ีสพฐ.ก าหนด  
กลยุทธ์ สพป.  กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน สพป.  มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางเสน่ห์  บุญชู 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน ๒๕๖๑ 
............................................................................................................................. ......................................... 
๑.หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการและ
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาและเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น  โดยในตัวชี้วัดความส าเร็จเกี่ยวกับการอ่าน  ก าหนดไว้ว่า  “นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคนใช้เวลา
นอกเวลาเรียนอ่านหนังสือเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ ๖๐ นาที” และได้ก าหนดแนวการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
เพ่ือให้เขตพ้ืนที่ได้น าไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนไว้ด้วย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนโรงเรียนในสังกัดให้สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด   
ให้ได้ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี
พุทธศักราช ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนในสังกัดให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุดให้ได้ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของ สพฐ. 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตและ
โรงเรียนเครือข่าย  สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ๒.๓ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และนักเรียนต้นแบบรักการอ่าน 
   
๓. เป้าหมาย   
 ๓.๑ เชิงปริมาณ   

๓.๑.๑ จัดท าเอกสารนิเทศทางไกล จ านวน ๑๑๐ เล่ม 
๓.๑.๒ จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย 
๓.๑.๓ จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันผู้บริหาร ครู และนักเรียนต้นแบบรักการอ่าน 
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๑๕๖ 

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ  
  ๓.๒.๑ โรงเรียนมีแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 
  ๓.๒.๒ โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย  สามารถด าเนินกิจกรรม
ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

๓.๒.๓ ผู้บริหาร ครูและนักเรียน สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
 

๔. กิจกรรมการด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑ จัดท าเอกสารนิเทศทางไกล 
     ๑.๑ ประชุมคณะท างาน ๗ คน ๑ วัน เพ่ือ
เตรียมการถอดบทเรียนกิจกรรมรักการอ่านและห้องสมุด
จากครูโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน (บ้าน
ดอนสูง) 
     - ค่าอาหาร ๗ คน x ๑๓๐ บาท x ๑ วัน 
     ๑.๒ ถอดบทเรียน ๑ วัน 
     - ค่าพาหนะในการเดินทางไป ร.ร. บ้านดอนสูง  
     ๑.๓ จัดท าเอกสารนิเทศทางไกลกิจกรรมรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุด จ านวน ๑๑๐ ฉบับ เป็นเงิน   
     ๑.๔ นิเทศ ติดตาม 

(๒๑,๙๑๐) 
 

 
 

๙๑๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
- 

พ.ค.-ก.ย.๖๑ เสน่ห์  บุญช ู
และคณะ 

กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมพัฒนาครูบรรณารักษ์  
     ๒.๑ พัฒนาครูบรรณารักษ์/นักเรียน รร.ต้นแบบ/ 
รร.เครือข่าย ๓๐ คน ๆละ ๒ วัน  
     - ค่าอาหารวิทยากรและผู้เข้าอบรม ๓๖คนx๑๓๐
บาท x  ๒ วัน   
     -  ค่าวัสดุ  

(๑๕,๓๖๐) 
 
 
 

๙,๓๖๐ 
๖,๐๐๐ 

มิ.ย.๖๐ 

กิจกรรมที่ ๓ ประกวดแข่งขันผู้บริหาร ครู และนักเรียน
ต้นแบบรักการอ่าน 
      ๓.๑ แจ้งประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประกวด 
      ๓.๒ รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน 
      ๓.๓  ด าเนินการคัดเลือก 
      ๓.๔ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 

 
 
 
 
 

๘๒,๗๓๐ 

 

 

รวมงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐   
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๑๕๗ 

๕.สถานที่  
  - ห้องประชุม ห้องสมุดโรงเรียน 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละของโรงเรียนที่น าเอกสารนิเทศทางไกลมาเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุด 

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ 

๒. ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ/เครือข่าย สามารถจัดกิจกรรม
ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ประเมินมาตรฐาน
ห้องสมุด 

เกณฑ์ประเมิน
มาตรฐานห้องสมุด
โรงเรียน 

๔. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน สามารถเป็นแบบอย่างให้กับ
โรงเรียนอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี 

ประกวดแข่งขัน เกณฑ์การประกวด 

 
 ๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   โรงเรียนในสังกัดเห็นความส าคัญในการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
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๑๕๘ 

โครงการ         การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ Active  Learning 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
    ความสามารถในการแข่งข้ัน 
ตัวช้ีวัด สพฐ. ที่ 11    ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริง 
    ตามสภาพความต้องการ และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ สพป.ตราด   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน สพป.ตราด   มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวิจิตร สัมโย   
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

1. หลักการและเหตุผล 
 Active  Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ในระดับทักษะการคิดขั้นสูง อันประกอบด้วย การวิเคราะห์  การสังเคราะห์ 
และการประเมินค่า  ซึ่งลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นการเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบ  การมีวินัยในการท างานแก่ผู้เรียน  โดยมีการจัดการเรียนรู้บูรณาการที่พัฒนาให้ผู้เรียน
เชื่อมโยงความรู้ ความคิด ทักษะ และประสบการณ์อย่างหลากหลาย สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง น าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งเป็นทักษะที่
จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) 
ได้ทท าโครงการวิจัยและพัฒนาหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ที่ให้มีความทันสมัย ทัดเทียมนานาชาติ และ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการแก้ปัญหาของนักเรียนในการอ่าน   การคิดและการ
แก้ปัญหาผ่านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ด้วยเหตุนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้จัดท าโครงการการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติ Active  Learning 
 
2. วัตถุประสงค์  
       2.1 พัฒนาครูผู้สอนมีองค์ความรู้และสามารถจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ Active  Learning 
     2.2 พัฒนาครูผู้สอนมีองค์ความรู้และสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่เน้น
การคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการน าไปใช้  ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
      2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาสื่อ เทคนิค/วิธีการ จัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม           
การปฏิบัติ Active  Learning  ให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
 
3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
       1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ Active Learning จ านวน 70 คน 3 วัน 
                 2) อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนและประถมศึกษาปีที่ 
4 ระดับชั้นละ 1 คน  จ านวน 110  โรงเรียน  2 สาขา รวมครูผู้สอน 224 คน หลักสูตรการอบรม
ระดับชั้นละ 2 วัน 
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๑๕๙ 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
        1)  ครูที่เป็นคณะท างานมีความรู้และสามารถจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ Active  
Learning ได้อย่างมีคุณภาพ  
        2) ครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการน าไปใช้   ให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21”  มี
ความรู้ความเข้าใจเทคนิคและแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฯ ที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21 
        3)  สถานศึกษาในสังกัดมีสื่อ เทคนิค/วิธีการ  กิจกรรมการเรียนรู้ นวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 
4. วิธีด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน  

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท)  

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรม 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า                     
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ Active  Learning              
1) แต่งตั้งคณะท างาน 
2) จัดท าหลักสูตรและสื่อส าหรบัอบรม 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม คณะท างาน  
จ านวน  10  คนๆ ละ 130 บาท  1 วัน  
3) อบรมเชิงปฏิบัติการ ระดับชัน้ละ 3 วนั 
  -  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม ผู้เข้า
ประชุม และคณะท างานจ านวน  90  คนๆ ละ  
130 บาท  3 วัน                
  - ค่าวัสดุ 

(45,660) 
 
 
 
 

1,300 
 
 
 

35,100 
9,260 

พฤษภาคม
-กันยายน 
2561 

 
 
 

นายวิจิตร  
สัมโย 

2 กิจกรรม 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา 
การจัด การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการน าไปใช้    
ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21”              
1) จัดท าหลักสูตรและสื่อส าหรับอบรม 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม คณะท างาน 
จ านวน  10  คนๆ ละ 130 บาท  1 วัน  
2) แจ้งก าหนดการให้โรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม 
3) อบรมเชิงปฏิบัติการ ระดับชั้นละ 2 วัน 
  -  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม ผู้เข้า
ประชุม และคณะท างานจ านวน 224 คนๆ ละ 
130 บาท  2 วัน                
  -  ค่าตอบแทนวิทยากร    
  - ค่าที่พัก และค่าพาหนะวิทยากร 
  -  ค่าวัสดุ    

(104,340) 
 
 
 
 
 

1,300 
 
 
 
 

58,240 
28,800 

6,000 
10,000 

พฤษภาคม
-สิงหาคม 
2561 

 
 
 

นายวิจิตร  
สัมโย  
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๑๖๐ 

 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)  
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ก ากับติดตาม 
2.1 จัดท าเครื่องมือนิเทศ 
2.2 นิเทศ ก ากับ ติดตามตามก าหนด 
2.3 สรุปและรายงานผลการนิเทศ 
 

ใช้งบประมาณ
จากโครงการ
นิเทศ 

พฤษภาคม  –
กันยายน 
2561  

คณะ
ศึกษานิเทศก์ 

 รวมงบประมาณทั้งหมด 150,000   
 
6. สถานที่ด าเนินการ   
 6.1  โรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด 
 6.2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ Active  
Learning  ที่สอดคล้องกับศตวรรษ 21              

1. ทุกระดับชั้นมีตัวอย่างหน่วยบูรณาการ Active  
Learning ที่สอดคล้องกับศตวรรษ 21              

2. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาท่ีเน้นการคิด 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการน าไปใช้   ให้
สอดคล้องกับศตวรรษ 21  อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละ 70 ของครูผู้สอนที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่เน้นการคิด 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการน าไปใช้   ให้
สอดคล้องกับศตวรรษ  21  อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพความ
ต้องการ และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

3. ร้อยละ70  ของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพ
ความต้องการ และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

4. ร้อยละความส าเร็จในการนิเทศติดตาม 4. ร้อยละ 100 สามารถนิเทศติดตามได้ครบทุก
โรงเรียน 

5. รายงานผลการด าเนินโครงการ  5. เอกสารรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
            8.1 ครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้นมีหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ Active  Learning เป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรม 
 8.2 โรงเรียนในสังกัดสามารถใช้สื่อหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่เน้นการคิด 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการน าไปใช้   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาเพ่ือให้มีคุณลักษณะและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century 
Skills)   
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โครงการ        การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)   
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 2   ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
    ความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่ 11     ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริง 
                      ตามสภาพความต้องการ และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ สพป.ตราด    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน สพป.ตราด    มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายวิจิตร สัมโย  นายพิมล  ท่าพริก และนางสะใบแพร มากต่าย 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

1. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเป็นรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ที่มุ่งบูรณาการศาสตร์ทั้งสี่ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี  (Technology) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์(Mathematics) เข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
เยาวชนไทยให้มีความรู้ ทักษะกระบวนการ  การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  
สะเต็ม(STEM) สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง เตรียมพร้อมเข้าศึกษาต่อ และการประกอบ
อาชีพอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทุกคนจะต้องเรียนรู้
ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้  3R X 7C  3R คือ การอ่านออก (Reading)  เขียนได้(Writing) และคิดเลข
เป็น (Arithmetic)  7C  ได้แก่  

 1) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา  
 2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม   
 3) ทักษะด้านความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมและกระบวนทัศน์  
 4) ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า  
 5) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ   
 6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 7) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 
องค์ความรู้และกรอบแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) จึงนับเป็นรากฐานส าคัญในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากการศึกษาและงานวิจัย พบว่า ประเทศที่ประชากรมี
ระดับพ้ืนฐานความรู้ STEM อยู่ในระดับสูงจะส่งผลให้ประเทศนั้นมีความได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนั้นประเทศต่างๆ ได้ริเริ่มส่งเสริมให้มีการพัฒนา STEM Education เป็นประเด็นส าคัญในการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดให้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นนโยบายส าคัญในด้าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  ด้วยเหตุนี้ส านักงาน   เขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้จัดท าโครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ใน

สถานศึกษา 
2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้มีศักยภาพใน

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
2.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีศักยภาพในการบริหาร

จัดการ การนิเทศ ก ากับ ติดตามสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
         1) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ  ปี 2559  ปี 2560  จ านวน 20 โรง  และโรงเรียน
สมัครใจ   ปีการศึกษา 2561 50 โรงเรียน 
        2) ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ รวมโรงเรียนละ 3 คน  
รวมทั้งสิ้น 210 คน 
        3) ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ทุกคน 
          3.2 เชิงคุณภาพ  
       1)  โรงเรียนสามารถน านโยบายลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                             
                 2)  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้             
สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
                 3)  มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตามและการรายงานผลการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา                  
(STEM Education) สอดคล้องกับแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
4. วิธีด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน  

ที ่ กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรม 1 คัดเลือกครูดีเด่นสะเต็มศึกษา                       
(STEM Education) 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ    
- รางวัลครูดีเด่นสะเต็มศึกษา 

(35,000) 
 

15,000 
20,000 

พ.ค.-ก.ย.61 นายวิจิตร  
สัมโย  
นายพิมล  
ท่าพริก 
นางสไบแพร 
มากต่าย 

2 กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ          
แบบ Face to face  จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ผู้เข้าร่วมอบรม 
จ านวน 210 คน ๆ ละ 130 บาท 2 วัน  
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง คณะท างาน   
จ านวน 20 คน ๆ ละ 130 บาท 4 วัน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าวัสดุ 

(101,600) 
 
 

54,600 
 

10,400 
14,400 
17,000 

พ.ค.-ก.ย.61 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการด าเนินงานของ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

3,000 ก.ค.-ก.ย.61  

 รวมงบประมาณทั้งหมด 136,600 * ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ  
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5. สถานที่ด าเนินการ   
 5.1  โรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จ านวน 110 โรง 
 5.2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ผลการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 

1.ร้อยละ70 ความพึงพอใจของ ครู และนักเรียน 

2.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพ 
ความต้องการ และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

2.ร้อยละ70 ของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 
21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพ
ความต้องการ และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

3. ร้อยละความส าเร็จในการนิเทศติดตาม 3.สามารถนิเทศติดตามได้ครบทุกโรงเรียน 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เกิดสมรรถนะ คุณลักษณะ และทักษะจากการปฏิบัติจริง มีทักษะ
การเรียนรู้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของศักยภาพรายบุคคล 
 7.2  โรงเรียนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
  สามารถเผยแพร่และเป็นแบบอย่างได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๑๖๔ 

โครงการ          ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  
                   เกณฑ์การจบการศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตร พุทธศักราช 2560 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 2   ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขั้น 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่ 6    ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐาน 
    การเรียนรู้  ตัวชี้วัดเกณฑ์การจบการศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตร  
    พุทธศักราช 2560  
กลยุทธ์ สพป.ตราด    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน สพป.ตราด    มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวิจิตร สัมโย   
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาดังนี้     ปีการศึกษา 2561   ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 และ 4               ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1และ4  ปีการศึกษา 2562 ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
2 4 และ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2  4 และ5   ปีการศึกษา 2563 ให้ใช้ทุกชั้นเรียน 
 ด้วยเหตุนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  เกณฑ์การจบการศึกษา และการบริหาร
จัดการหลักสูตร พุทธศักราช 2551 ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์  
       2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้  ตัวชี้วัด  เกณฑ์การจบการศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตร พุทธศักราช 2560 
     2.2 เพ่ือนิเทศ ก ากับติดตามในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้  ตัวชี้วัด  เกณฑ์การจบการศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตร พุทธศักราช 2560 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ โรงเรียนละ 2 คน  แยกเป็น 
   - โรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด  110 โรง 
   - โรงเรียน ตชด.บ้านท่ากุ่ม  โรงเรียน ตชด.บ้านเขาฉลาด  และโรงเรียนราชประชา          
นุเคราะห์ 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1)  ครูผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  เกณฑ์การจบการศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตร พุทธศักราช 
2560 และสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ 
  2) ผู้บริหารโรงเรียน  ครูวิชาการ และศึกษานิเทศก์  สามารถนิเทศ ก ากับติดตามในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  เกณฑ์การจบการศึกษา และ
การบริหารจัดการหลักสูตร พุทธศักราช 2560 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
4. วิธีด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน  

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรม 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ  
1) แต่งตั้งคณะท างาน 
2) จัดท าหลักสูตรและสื่อส าหรบัอบรม 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม  
คณะท างาน 11  คนๆ ละ 130 บาท  1 วัน  
3) ประชุมปฏิบัติการ ครูวิชาการโรงเรียนและครูที่
เกี่ยวข้อง  จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ  113 คน  2 วัน 
  -  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม ผู้เข้า
ประชุม และคณะท างานจ านวน  11  คนๆ ละ  
130 บาท/ 1 วัน 
(226 คน  X 130 บาท X 2 วัน)              
  - ค่าวัสดุ 

 
 
 
 

1,430 
 
 
 

58,760 
 
 

9,510 

  

2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ก ากับติดตาม 
2.1 จัดท าเครื่องมือนิเทศ 
2.2 นิเทศ ก ากับ ติดตามตามก าหนด 
2.3 สรุปและรายงานผลการนิเทศ 
 

ใช้งบประมาณ
จากโครงการ
นิเทศ 

พฤษภาคม  
–กันยายน 
2561  

คณะ 
ศึกษานิเทศก ์

 รวมงบประมาณทั้งหมด 69,700   
 
5. สถานที่ด าเนินการ   
 5.1  โรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด 
 5.2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวชี้วัด  เกณฑ์การจบการศึกษา และการ
บริหารจัดการหลักสูตร พุทธศักราช 2560 

1.ร้อยละ 100  ของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวชี้วัด  เกณฑ์การจบการศึกษา และการบริหาร
จัดการหลักสูตร พุทธศักราช 2560 

2. ร้อยละความส าเร็จในการนิเทศติดตาม 2. ร้อยละ 100 สามารถนิเทศติดตามได้ครบทุก
โรงเรียน 

3. รายงานผลการด าเนินโครงการ  3. เอกสารรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            7.1 สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  
เกณฑ์การจบการศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตร พุทธศักราช 2560 ในระดับชั้น ป.1 ป.4 และม.1 
 7.2 มีการนิเทศ ติดตามการน าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 7.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาเพ่ือให้มีคุณลักษณะและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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ชื่อโครงการ          พัฒนาแนวทางการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินผลนักเรียน 
                            ระดับนานาชาติ (PISA) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 2    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                            ในการแข่งขัน (ข้อ 3 ,ข้อ 3.1) 
ตัวช้ีวัด สพฐ. ที่ 13    ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ได้รับการเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
กลยุทธ์ สพป.    ที่ 2 พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา  
                   ที่  5 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรฐาน สพป.  ที่ 2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ลักษณะโครงการ        ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ             นางธัญญา ฉายศิริ  และ นายพิมล  ท่าพริก 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2560  ถึง  30 กันยายน 2561 
งบประมาณ         งบประมาณ  จ านวน   135,000   บาท  
............................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายส าคัญในเรื่องการเข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรี ยน
นานาชาติ  (Programmer for International Student Assessment)  หรือที่ เ รี ยกว่ า  PISA  โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือตรวจสอบว่าเยาวชนวัยจบการศึกษาภาคบังคับ หรือวัยอายุ 15 ปี ของประเทศต่างๆ มี
ศักยภาพหรือความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่เพียงใด 
โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ PISA ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2543  ซึ่งเป็นการประเมิน 3 ปีต่อครั้ง ซึ่ง
ครอบคลุมการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy)  และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) โดยจะมีการสอบครั้ง
ต่อไปในปีเดือนสิงหาคม 2561 กลุ่มประชากรเป้าหมายของการสอบ คือ นักเรียนที่ก าลังเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาที่มีอายุ 15 ปี  ซึ่งผลการสอบของนักเรียนไทยทุกครั้งที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ยของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 เป็นดังนี้ 409 (การอ่าน) 421 (วิทยาศาสตร์) 415 
(คณิตศาสตร์)  ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยรวมของนานาชาติเป็นดังนี้   493 (การอ่าน) 493 (วิทยาศาสตร์) 
490 (คณิตศาสตร์)  การที่ประเทศไทยมีคะแนน PISA ต่ า มีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยมาก ผล
การสอบ PISA กระจายไปทั่วโลก มีการน าผลการสอบไปใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการจัดล าดับความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาความน่าลงทุนด้วย จากผลการสอบที่ต่ า
ต่อเนื่องมาท าให้นานาชาติมองประเทศไทยว่า เป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาต่ า หรือกล่าวได้อีกอย่าง
หนึ่งว่า คุณภาพหรือศักยภาพของคนไทยยังต่ าเมื่อเทียบกับนานาชาติ ซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
ไทยมากโดยเฉพาะความเชื่อถือและการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิดและ
กระบวนการแก้ปัญหาให้มากขึ้น ซึ่งถ้านักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้ว 
นักเรียนจะสามารถท าข้อสอบใดๆไม่ว่าจะเป็น O-NET หรือ PISA ได้ดีขึ้นและสามารถปรับตัวและ
ด ารงชีวิตในโลกปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทัน เหมาะสมและเพียงพอ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงก าหนดจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อจัดตั้งศูนย์ PISA  Center ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
   2. เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดและแก้ปัญหาได้ 
    3. เพื่อพัฒนาครูให้สามารถสร้างและใช้ข้อสอบตามแนวของ PISA ในการจัดการเรียนการสอน
และวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนตนเองได้  
 
3. กลุ่มเป้าหมาย   
          ครูผู้สอนครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 27 โรงเรียน 
 
4. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ประชุมคณะกรรมการ /คณะท างาน PISA Center ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา 
ตราด จ านวน 45 คน  2 ครัง้ 

2. อบรมปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น จ านวน 27 โรงเรียน จ านวน 80  คน ระยะเวลา 2 วัน  
          เชิงคุณภาพ 
             1. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดและ
แก้ปัญหาได้ 
             2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนสามารถสร้างและใช้ข้อสอบตามแนวของ PISA ในการจัดการเรียน
การสอนและวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนตนเองได้  
 
5.  วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน    

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
บาท 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ /คณะท างานศูนย์ 
PISA  Center ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด จ านวน 45 คน  2 ครั้ง 
     - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 45 คน  X 130 บาท X 2 วัน     
     - ค่าวัสดุ เอกสารประกอบ 50 ชุดละ 50 บาท 

 
 
 

11,700 
 

2,500 

ธ.ค.60- 
ก.ค.61 

 

นางธัญญา  
ฉายศิริและ
คณะ 

กิจกรรมที่ 2 อบรมปฏิบัติการครูผู้สอนระดับมัธยม 
ศึกษาตอนต้น จ านวน 80 คน ระยะเวลา 2 วัน 
     - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 80 คน X 130 บาท X 2 วัน 
     - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการ/คณะท างาน จ านวน 20 คน X  
130 บาท X 2 วัน 

 
 
 

20,800 
 
 

5,200 
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กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

บาท 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

     - ค่าวัสดุ เอกสารประกอบ 100 ชุด X 100 บาท 
     - ค่าวิทยากร 3 คนๆละ 10 ชม.ๆละ 1,200 บาท  
     - ค่าท่ีพัก 2 คืน X 1,000 บาท X 3 ห้อง 
     - ค่าพาหนะวิทยากร 3 คนเฉลี่ยคนละ 3,000 บาท 
     - ค่าของขวัญวิทยากร 3 ชิ้น X 1,500 บาท 

10,000 
36,000 
6,000 
9,000 
4,500 

ธ.ค.60- 
ก.ค.61 

 

 

รวมกิจกรรมที่ 1 และ 2 105,700   
     กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน   
     -  ค่าพาหนะส าหรับคณะนิเทศติดตาม 9 ชุด 
        ชุดละ 3,000 บาท   
      - ค่าวัสดุและส าเนาเอกสาร 

 
 

27,000 
2,300 

  

รวมกิจกรรมที่ 3 23,900   
รวม 135,000   

 
6. สถานที่ด าเนินการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 

7. การติดตามประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ
คิดและแก้ปัญหาได้ 

-สอบถาม 
-วัดผลหลังการประชุม 

-แบบสอบถาม 
-แบบทดสอบความรู้ 

2.ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนสามารถสร้างและ
ใช้ข้อสอบตามแนวของ PISA ในการจัดการ
เรียนการสอนและวัดผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนตนเองได้  

-สอบถาม 
-นิเทศติดตามผล 
หลังอบรม 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบนิเทศติดตาม 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดมี PISA  Center เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้พร้อม
ในการประเมิน PISA ในปี 2018 
          2. นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทุกแห่งได้รับการพัฒนาที่เน้นกระบวนการคิดและแก้ปัญหา 
และสามารถท าข้อสอบตามแนวของ PISA ได ้ 
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โครงการ ฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่ 14 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ  สพป. ท่ี 2       พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน สพป. ที่  ๒    มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 5 ตัวบ่งชี้ 
ลักษณะโครงการ          ใหม ่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรณกฤตยอดศิริ / นางจิราพร  ทองภักดี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม – กันยายน  ๒๕๖๑ 
.................................................................................................................... ................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 
            ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดแนวทางการสร้างเสริมสมรรถนะครู
ผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ตามโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาระบบ
ความก้าวหน้าของครู จัดระบบการศึกษาและได้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น ในการ
นี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย ทั้งด้านกฎหมายจรรยาบรรณ ภาวะผู้น า ความรู้คุณธรรม
และสื่อเทคโนโลยี ซึ่งการสร้างเสริมสมรรถนะนี้ให้ความส าคัญต่อการเติมเต็มความรู้ของครูผู้ช่วยในยุค
ปัจจุบันที่อยู่ในรูปแบบการใช้เทคโนโลยี ตามแนวทางหน่วยเนื้อหาหลักของการปฏิรูปการศึกษาภายใต้
กรอบ ความรู้คู่คุณธรรมบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดดุลยภาพและบูรณาการยุคไทยแลนด์ 
๔.๐ ที่พร้อมจะอยู่ร่วมและส่งเสริมการศึกษาในประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยให้มีความรู้ด้านกฎหมาย จรรยาบรรณ ภาวะผู้น า ความรู้
คุณธรรมและสื่อเทคโนโลยี 
           ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันอาเซียนหรือสัปดาห์อาเซียน 
           ๒.๓ เพ่ือสร้างความรู้และความตระหนักให้แก่ครูผู้ช่วยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
          ครูผู้ชว่ย ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  

 
๔. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
ครูผู้ช่วย ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจ านวน  ๑๔๐   คน 
         เชิงคุณภาพ 
             ๑.ครูผู้ชว่ยในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณ ภาวะผู้น า ความรู้
คุณธรรมและสื่อเทคโนโลยี  และสามารถน าความรู้ไปจัดการเรียนการสอนได้ 
    ๒. ครูผูช้่วยมีเจตคติที่ดีต่อการเป็นครู  มีจิตวิญญาณและรักในวิชาชีพครู  
    ๓. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู 
 ๔. มีสมรรถนะพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๑๗๑ 

๕.  วิธีด าเนินกิจกรรมงบประมาณ  และระยะเวลาปฏิบัติงาน 
กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ/และกรอบการด าเนินงาน 
๒. เสนอขออนุมัติโครงการ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการฯ 
๕. ด าเนินการจัดอบรม 
ประมาณค่าใช้จ่ายโดยขอถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้ 
    - ค่าเช่าสถานที่ในการจัดอบรม    ๓,๐๐๐ x ๒  
    - ค่าใช้จ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารเย็น  
(๓๐๐x๓x๑๖๐) 
    - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (๕๐xx๔x๑๖๐) 
    - ค่าท่ีพัก (๘๐๐x๑๖๐x๑) 
    - ค่าวิทยากรบรรยายการอบรม จ านวน  ๕  คน  
( ๕x๕x๖๐๐)x๒ วัน  
    - ค่าจัดท าเอกสารแจกผู้เข้าอบรม จ านวน ๑๕๐ เล่มๆ 
ละ๑๐๐ บาท 
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ,เอกสารประเมินการอบรม สื่อการอบรม                    
๖. ติดตามประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

    ๖,๐๐๐ 
 

๑๔๔,๐๐๐ 
๓๒,๐๐๐ 

๑๒๘,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑๔,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐  

- 

ม.ค. -  
ก.ย. ๖๑ 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางจิราพร  
ทองภักดี/ 
นายรณกฤต 
ยอดศิริ 

รวมงบประมาณ ๓๗๔,๐๐๐ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท   
 
๗. การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของครูผู้ช่วย สามารถมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณ ภาวะผู้น า ความรู้คุณธรรมและ
สื่อเทคโนโลยี  และสามารถน าความรู้ไปจัดการเรียนการสอนได้ 
 ๒. ร้อยละ ๘๐ ครูผู้ช่วยมีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นครู  มีจิต
วิญญาณและรักในวิชาชีพครู 
๓. ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของความเป็นครูและมีสมรรถนะ
พร้อมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 

การสังเกต  แบบประเมิน 
 

๘.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

   ครูผู้ช่วยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สามารถจัดการเรียนการสอนและเป็น
ครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 



 

 

 กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๑๗๒ 

โครงการ  ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน้าที่ต าแหน่ง 
                                ผูอ้ านวยการสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่ 14 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ สพป. ท่ี 2   การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐาน สพป.  ที่ 2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 5 ตัวบ่งชี้ 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรณกฤต  ยอดศิริ / นางจิราพร  ทองภักดี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญหลายประการที่จะน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษา โดย
มีเจตนาที่จะสร้างโอกาสและคุณภาพการศึกษา ซึ่งทุกภาคส่วนมีบทบาทในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาไปสู่ความส าเร็จ โดยเฉพาะผู้อ านวยการสถานศึกษา ถือว่าเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จ เพราะเป็น
จุดเชื่อมของนโยบายกับการปฏิบัติที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากท่ีสุด ซึ่งแน่นอนว่าผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถสูงแล้ว จะต้องเป็นผู้น าครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน
ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนั้น ผู้อ านวยการสถานศึกษา
จึงต้องพร้อมด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ และศักยภาพในการเป็นผู้น าสถานศึกษา 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแนวทางในการคัดเลือกและพัฒนา
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั่วประเทศ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตาม
นโยบายและทิศทางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยคาดหวังว่าจะได้ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี มาเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีหน้าที่ในการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยการสรรหาคณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือให้ผู้เข้า
รับการประเมิน คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด
และเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาสูงสุด จึงจัดให้มีโครงการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษานี้ข้ึน  
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้เข้ารับการพัฒนา
ให้เป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  2.2 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เข้ารับการ
พัฒนาให้เป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
  2.3  เพื่อสนับสนุนกรอบแนวคิดการคัดเลือกผู้อ านวยการสถานศึกษารูปแบบใหม่ของ สพฐ. 
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในปีงบประมาณ 2559   



 

 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๑๗๓ 

4.  เป้าหมาย 
  4.1  เชิงปริมาณ 
       4.1.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
       4.1.2 ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และทีมงาน จ านวน  4  คน 
       4.1.3 ทีมพ่ีเลี้ยงผู้บริหารสถานศึกษาเข้าสู่ต าแหน่งใหม่ (Coaching Team) จ านวน 9  คน 
       4.1.4 ทีมคณะกรรมการประเมิน จ านวน 9  คน 
                          4.1.5 ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในปีงบประมาณ 2559       
จ านวน  27  คน 
  4.2  เชิงคุณภาพ 
        ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ได้รับการพัฒนาและผ่านการประเมินสัมฤทธิผล 
 
5. วิธีด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้รับบรรจุแต่งตั้งในปีงบประมาณ 
2559 และ Coaching Team (พักค้าง 1 คืน) 

   - ค่าท่ีพัก ผอ.เขตฯ 1 คืน 
   - ค่าท่ีพัก 1 คืน 49 คนๆละ 600 บาท     

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x50 คน x2 วัน 
- ค่าเช่าเหมารถ 2 วันๆละ 15,000 บาท 
- ค่าของที่ระลึก 2 ชื้นๆละ 1,500 บาท 

 
 
 

   1,200  
 29,400 
 24,000 
 30,000 
   3,000    

ธันวาคม 60 
– กุมภาพันธ์ 
61  

กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากรและ
คณะท างาน 

                           รวม   87,600   
กิจกรรมที่ 2 
2.1 การนเิทศโรงเรียน (จ านวน 27 โรงเรียน) 
  คณะกรรมการพ่ีเลี้ยง 9 คน จ านวน 1 ครั้ง 
  ชุดที่ 1 
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
- ค่าเดินทางไป ร.ร.ในอ าเภอเกาะช้าง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ชุดที่ 2 
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 4 ครั้ง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ชุดที่ 3 
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 

 
 
 

4,848 
 
 

7,980 
 
 

4,880 

 กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากรและ
คณะท างาน 

รวม 17,708   



 

 

 กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
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๑๗๔ 

กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

2.2 การประเมินโรงเรียน (จ านวน 27โรงเรียน) 
  คณะกรรมการประเมิน 9 คนจ านวน 1 ครั้ง 
  (ดังรายละเอียดแนบท้าย) 
ชุดที่ 1  - ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 

     - ค่าเดินทางไป ร.ร.ในอ าเภอเกาะช้าง 
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ชุดที่ 2  -  ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 4 ครั้ง 
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ชุดที่ 3  - ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
      - ค่าวัสดุ 

 
 
 

4,848 
 
 

7,980 
 

4,880 
 

2,984 

ธันวาคม 
2560 

กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากรและ
คณะท างาน 

รวม 20,692   
กิจกรรมที่ 3 
สรุปผลการนิเทศและให้ค าแนะน า 
ณ ห้องประชุม สพป.ตราด จ านวน 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้ออาหารกลางวัน 
1 มื้อ (130x50)  

 
 
 
 

6,500 

 กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากรและ
คณะท างาน 

รวม 6,500   
รวมทั้งสิ้น 132,500   

 
6. สถานที่ด าเนินการ 
       1. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถานศึกษาต้นแบบต่างจังหวัดที่มีคุณภาพ 
  2. คณะกรรมการนิเทศและประเมินผู้อ านวยการสถานศึกษาใหม่ 27 ราย ณ สถานศึกษา 
  3. สรุปผลการนิเทศและให้ค าแนะน า ณ สพป.ตราด 
 

7. การประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ร้อยละของผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทั้ง
การประเมิน ครั้งที่ 1 และ 2 จะพิจารณาจาก
ข้อตกลงที่จัดท าไว้กับต้นสังกัด 10 ตัวชี้วัด 

คณะกรรมการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

แบบประเมิน 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
การบริหารมีศักยภาพ มีภาวะผู้น า เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่น่าเคารพนับถือและยอมรับจากสังคมรอบด้าน ทั้ง
ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 



 

 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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โครงการ  เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตัวช้ีวัด สพฐ. ที่ 15  ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคล 
    ที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ สพป. ที่ 2  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
มาตรฐาน สพป. ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรณกฤตยอดศิริ / นางจิราพร  ทองภักดี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2560 – กันยายน  2561 
............................................................................................................................. ......................................... 
1.หลักการและเหตุผล 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานับว่าเป็นบุคคลส าคัญที่ขับเคลื่อนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพและยังเป็นผู้ที่ อุทิศตนในการท างาน มีการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีความ
เจริญรุ่งเรือง เป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดีเป็นที่น่ายกย่องสรรเสริญ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  จัดให้มีโครงการเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรรหาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดี มีความรู้ความสามารถ มีผลงานเป็นที่ปรากฏ จนสามารถเป็น
แบบอย่างที่เคารพยกย่องของนักเรียน เพ่ือนครู เพ่ือนร่วมงาน และบุคคลทั่วไป สมเป็นปูชนียบุคคล มี
ความเสียสละ และอุทิศตนเพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  ให้มีขวัญก าลังใจที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน เพ่ือนครู เพ่ือนร่วมงาน หน่วยงาน และสังคม ส่งผลต่อการ
พัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคุณความดีมาเผยแพร่เกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
ให้ปรากฏในสังคมตลอดไป จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานดีเด่นให้ปรากฏแก่สังคมทั่วไป 
  2.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตน 
พัฒนางานให้ได้ตามมาตรฐานต าแหน่ง และมาตรฐานวิชาชีพ 
  3.  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  4.  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน เพ่ือนครู เพื่อนร่วมงาน และสังคม 
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
  1.  กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
  2.กลุ่มครูผู้สอนประกอบด้วย  ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูปฐมวัย 
  3.  กลุ่มศึกษานิเทศก์ 
  4.  กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา  



 

 

 กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
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4. วิธีด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน (โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ปฎิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโครงการ MOE Award 
    - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ประชุมคณะ
กรรมการฯ จ านวน 20 คน (25บาท x20 คน) 

 
 
 

500 

ธ.ค.2560 – 
ก.ย. 2561 

นางจิราพร   
ทองภักดี 
 

2. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
    - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ประชุมคณะ
กรรมการฯ จ านวน  10 คน (25x10) 
    - ค่าท าเกียรติบัตร 5 อันๆละ350 บาท
(350x3=1,050) 

 
 

250 
 

1,050 
1. ๓.  การคัดเลือกครูดีในดวงใจ 

    -ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ส าหรับ
คณะกรรมการ จ านวน 10 คน 25x10) 
    - ค่าท าเกียรติบัตร 3 อันๆละ350 บาท
(350x3=1,050) 
     - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการในการประเมิน        
ยกย่องเชิดชูเกียรติ  ณ สถานศึกษา จ านวน  2 วัน 
(240x5x2) 
    - ค่าน้ ามันเชื่อเพลิง 2 วัน 

 
 

250 
 

1,050 
 
 

2,400 
1,500 

4. โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชาและครู
ดีปูชนียบุคคล 
    - ค่าเครื่องด่ืมและอาหารว่าง  ประชุมคณะ
กรรมการฯ จ านวน  10 คน (25x10) 

 
 
 

250 
 8,300   

 
5.สถานที่ด าเนินการ 
  5.1 ห้องประชุมทับทิมสยาม และสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตราด 
  5.2 สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจในผลงานท าให้ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

6.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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๑๗๗ 

ชื่อโครงการ   การเพ่ิมโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา: พัฒนาทักษะการสร้าง 
    แรงจูงใจเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน 
สนองกลยุทธ์ที่  ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา 
    เต็มตามศักยภาพ 
สนองจุดเน้น สพฐ.        จุดเน้นด้านผู้เรียน ข้อ 1.3.นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม 
                               และพัฒนาเต็มศักยภาพ (ประกอบด้วย ๔ ข้อย่อย) 
สนองกลยุทธ์ สพป.       กลยุทธ์ที่ ๑ ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ทั่วถึง ครอบคลุม ทั่วถึง  
สนองมาตรฐานที่ ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนา  
                              ระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั(PMQA) 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง              ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเสาวรี  สามารถกุล 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
............................................................................................................................. ...................................... 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕     
มาตรา ๑๗  ก าหนดว่า “ให้มีการศึกษาภาคบังคับจ านวนเก้าปี  โดยให้เด็กซ่ึงมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก  เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ ...”  
และมาตรา  ๑๑  ก าหนดว่า  “บิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความ
ดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับ ตามมาตรา๑๗  และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ...”  ประกอบกับมี
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕  ก าหนดให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน  ซึ่งมีอายุย่างเข้า
ปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหกเข้าเรียนในสถานศึกษา  เว้นแต่เด็กจะสอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษา
ภาคบังคับ  ดังนั้นการศึกษาจึงมีความส าคัญยิ่งต่อการวางรากฐานชีวิตของบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกายและจิตใจ  สติปัญญามีความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ด าเนินการนโยบาย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นการรองรับ
และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในวัยการศึกษาได้อย่างทั่วถึง เป็นปีที่ ๕  ประกอบกับในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีอัตราการออก
กลางคันของนักเรียนในสังกัดจ านวน ๑๒๓  คน โดยมีอัตราการออกกลางคันมากที่สุดในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสาเหตุอันดับแรกคืออพยพตาม
ผู้ปกครองและต้องหาเลี้ยงครอบครัว 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาภาคบังคับ
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดตราด มีหน้าที่ในการด าเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาทั้งระดับ
ก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  และมีหน้าที่ในการ
ด าเนินการตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กในเขตพ้ืนที่บริการ  ซึ่งหากพบว่ามีเด็กในวัยการศึกษาภาค
บังคับยังไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาให้ด าเนินการให้เด็กได้เข้าเรียนและเรียนอย่างต่อเนื่องจนจบ
การศึกษาภาคบังคับเก้าปี  และส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับได้เรียนต่อในระดับที่
สูงขึ้นทั้งสายสามัญและสายอาชีพ จึงได้จัดท าโครงการเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามนโยบายและส่งผล
แก่นักเรียนในสังกัดได้อย่างทั่วถึง 
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๒.  วัตถุประสงค์ 
     ๑.  เพ่ือให้เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาครบทุกคน  และศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ  
     ๒. เพ่ิมอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับทั้งเด็กท่ัวไปและเด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
     ๓. ลดอัตราการออกกลางคันของเด็กวัยเรียนและอัตราการเรียนต่อของผู้จบม.๓ เพ่ิมขึ้น 
     ๔. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกโดยครอบครัว สถานประกอบการ องค์กรเอกชน 
     ๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
              ๑. โรงเรียนสามารถเกณฑ์เด็กในวัยเรียนเข้าเรียนได้ร้อยละ ๑๐๐ 
       ๒. อัตราการออกกลางคันลดลง ร้อยละ ๓ 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
         โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ในการเกณฑ์เด็กในวัยเรียนเข้าเรียนได้ทุกโรงเรียน 
 
๔.  วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑ แต่งตั้งคณะท างานเพื่อส ารวจข้อมูลเด็กวัย
การศึกษาภาคบังคับที่ยังไม่ได้เข้าเรียน  ที่เข้าเรียนแล้วแต่
ออกกลางคัน และที่ก าลังเรียนอยู่แต่มีแนวโน้มว่าจะออก
กลางคัน 

 
 

พฤศจิกายน
๒๕๖๐ 

นางเสาวรี  
สามารถกุล
และ 
คณะท างาน 

กิจกรรมที่ ๒  ประชุมกรรมการรับนักเรียนเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือเห็นชอบนโยบายรับนักเรียน ในวันที่ ๑ 
ธันวาคม   ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
- ค่าอาหารว่างคณะกรรมการและคณะท างาน  
จ านวน ๒๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท    

 
  
 
 
 
      ๕๐๐ 

ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

นางเสาวรี  
สามารถกุล
และ 
คณะท างาน 

กิจกรรมที่ ๓ อบรมครูรับนักเรียนเพ่ือรับทราบการบันทึก
ข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยการประชุม
ผ่านVDO Conference จาก สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัด 
๑ วัน 
   -  ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม คณะท างานและวิทยากร 
จ านวน ๑๓๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท  

 
 
 
 
 
๓,๒๕๐ 

กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ 

นางเสาวรี  
สามารถกุล
และ 
คณะท างาน 

รวม ๓,๗๕๐ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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5. สถานที่ด าเนินการ 
   ห้องประชุมคามทะเล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
6. การติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับที่ยังไม่ได้เข้า
เรียนให้ได้เข้าเรียน 

รายงานผล 
 

แบบส ารวจ 
แบบรายงาน 

๒. เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับตามที่ส ารวจได้จาก 
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ์เข้าเรยีนครบ ๑๐๐ % 

รายงานผล 
 

แบบส ารวจ 
แบบรายงาน 

๓. หลักฐานเอกสาร ปพ.๓ ครบ ๑๐๐ % รายงานผล แบบรายงาน ปพ.๓ 

๔. อัตราการออกกลางคันลดลง รายงานผล แบบส ารวจ 
แบบรายงาน 

 
7.   ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราดส่งเสริมให้เด็กในวัยเรียนเข้าเรียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาบุคลากรในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ด้วย DLIT และ DLTV 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
             ข้อ 2 ,2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุม 
   ทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  
ตัวช้ีวัด สพฐ. ที่ 16 ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ สพป.  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน สพป.  มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางเสน่ห์  บุญชู 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 
............................................................................................................................. .......................................... 
1.หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดสรรงบประมาณด้าน ICT ให้กับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ และบริการสื่อเทคโนโลยีผ่าน
ระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information 
Technology :DLIT) ระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : 
DLTV) เพ่ือให้โรงเรียนได้ใช้เป็นช่องทางและเป็นสื่อในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับตัว
ผู้เรียน รวมทั้งเป็นการขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ าในการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรให้รู้เท่า
ทันสื่อและเทคโนโลยี เพื่อน าไปใช้ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
บุคลากรด้าน ICT ขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการจัดการเรียนการสอนผ่าน
เทคโนโลยี (DLIT) และโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาผ่าน DLIT และ DLTV ของโรงเรียนในสังกัด   
  
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ   

3.1.1 จัดอบรมผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ DLIT จ านวน 58 
รร.3.1.2 จัดอบรมผู้บริหารและครูในโรงเรียนจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
52 รร. 
3.1.3 โรงเรียนได้รับการนิเทศ DLIT/DLTV อย่างทั่วถึง 1 ครั้ง ต่อภาคเรียน 

 3.2 เชิงคุณภาพ  
  3.2.1 โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ DLIT สามารถจัด
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 
  3.2.2 โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องทุกชั้นเรียน 

3.2.3 ทุกโรงเรียนใช้อุปกรณ์ที่ได้รับอย่างคุ้มค่า 
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4. กิจกรรมการด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 อบรม DLIT /DLTV  
  1.1 ประชุมคณะท างาน 7 คน 1 วัน เพ่ือเตรียมการ        
ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 7 คนx130x1 วัน 

 
 

910 

มี.ค.-มิ.ย.61 เสน่ห์  บุญช ู
และคณะ 

  1.2 อบรมผู้บริหาร 110 คนๆละ 1 วัน แบ่งเป็น 
     - DLIT 58 คน 
     - DLTV 52 คน   
     - ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 117คน 
คนละ 130 บาท X1 วัน 
     -  ค่าวัสดุ   

 
 
 
 

15,210 
5,000 

1.2 พัฒนาครูผู้สอน DLIT/DLTV 2 วัน 
     - DLIT 58 คน 
     - DLTV 52 คน   
     -  ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 117 คน  
คนละ 130 บาท X 2  วัน         
    - ค่าวัสดุ  

 
 
 
 

30,420 
9,220 

กิจกรรมที่ 2    นิเทศ ติดตาม งบนิเทศปกติ พค.-กย..61 
รวมงบประมาณ 60,760 ถัวจ่ายทุกรายการ 

5.สถานที่  
   - ห้องประชุม สพป.ตราด / โรงเรียนในสังกัด 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ      
ในการน า DLIT/DLTV ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. ร้อยละของโรงเรียน (จากทั้งหมด 58 โรงเรียน) ที่น าระบบ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ 

2. ร้อยละของโรงเรียน (จากทั้งหมด 52 โรงเรียน) ที่น าระบบ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในการจัดการ
เรียนการสอน 

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ 

 7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครู มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย  สามารถเข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง 
          7.2 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูต้นทางกับครูปลายทางผ่านทาง Social Media  
          7.3 นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย ลดความเหลื่อมล้ าในการได้รับบริการ
ทางการศึกษา 



 

 

 กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๑๘๒ 

ชื่อโครงการ ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด สพฐ.  ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน 
                               ความส าคัญของการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและ 
                               การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตที่เพ่ิมข้ึน 
สนองกลยุทธ์ สพป.      กลยุทธ์ที่ ๔ ปลูกจิตส านึกความเป็นชาติไทย มีคุณธรรม และวิถีตามหลักปรัชญา 

                               ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางเสาวรี  สามารถกุล 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
............................................................................................................................................................. 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  การด าเนินการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชาติ เป็นกลไกในการถ่ายทอดแผนการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่นและเป็นการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๓๗-๔๑ ซึ่งมี
เจตนารมณ์เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับแผนการ
จัดการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ภาพรวมที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
   ด้วยเหตุนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ตระหนักและเห็นคุณค่าของการส่งเสริมและปลูกฝังให้เกิดความส านึกในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น
กลไกการขับเคลื่อนสู่ระดับชาติ จึงจัดท าโครงการบริหารจัดการและสร้างจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย
ในโรงเรียน : ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ขึ้น เพ่ือจะได้ขยายผลลงไปสู่ชุมชนในโรงเรียนต่อไป 
 

๒.  วัตถุประสงค ์
           ๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็น 
และแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน  
           ๒. เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ มีมนุษยสัมพันธ์ มีลักษณะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  
           ๓. เพ่ือปลูกฝังการมีเจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย  
 ๑ ครูโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด โรงเรียนละ ๑ คน     จ านวน  ๑๑๐   คน 
 ๒  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
๔. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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กิจกรรมที่ ๑  ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 
ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน  
๒๗ โรงเรียน ๆ ละ ๒ คน (ครู ๑ นักเรียน ๑) เพื่อให้
สามารถด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะได้อย่าง 
ยั่งยืนและมีนวัตกรรมใหม่ในการจัดการขยะ 

๑. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าหลักสูตรค่ายฯ             
การอบรม 

     ๒.  ประชุมคณะวิทยากรและคณะด าเนินงาน 
  ๓. ค่าตอบแทนวิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร จ านวน  
      ๑๐ คน ๆ ละ ๓ ชม.ๆ ละ ๖๐๐ บาท  

     ๔. ค่าอาหารและอาหารว่าง ผู้เข้ารับการอบรม/ 
วิทยากรและคณะท างาน จ านวน จ านวน ๒ วัน ๆ ละ  
๗๐ คน คนละ ๑๓๐ บาท  
      ๕. ค่าท่ีพักของผู้เข้าอบรม จ านวน ๗๐ คน คนละ  
๑ วัน ๆ ละ ๖๐๐ บาท 
     ๕. ค่าห้องประชุม 
     ๖. ค่าวัสด ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘,๐๐๐ 
 
 

๑๘,๒๐๐ 
 

๔๒,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

๑๕,๘๐๐ 

 
 
มิ.ย. ๖๑ 

นางเสาวร ี 
       สามารถกุล 
และคณะท างาน 

รวม ๑๐๐,๐๐๐ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

๕. สถานที่ด าเนินการ  
  ศูนย์ราชการุนสภากาชาดไทย จังหวัดตราด 
 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๑. ครู/นักเรียน กลุ่มเป้าหมาย  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับการ
ส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกความในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการใช้ประโยชน์และการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป 
   ๒.  โรงเรียนสามารถด าเนินงานการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
  ๓.  ได้นวัตกรรมการจัดการขยะ ที่สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างได้ 

  

๗. การติดตามประเมินผล 
 แบบส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ค่าร้อยละ  
โครงการ                    พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี ๒๕๖๑ 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ.19 อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
กลยุทธ์ สพป.ท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
มาตรฐาน สพป. ที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                         
                               ตัวบ่งชี้ที่ ๕   ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     
                                                ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  
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กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายวิชชา  ครุปิต ิ
ระยะเวลาด าเนินการ      มกราคม  ๒๕๖๑ – กันยายน  ๒๕๖๑ 
............................................................................................................................. .......................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 
         เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิดปัญหา
ให้กับผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยที่ก าลังพัฒนาทุกด้านและควรไดรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงามไปใน
ทิศทางที่ถูก ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความห่าง
เหินไม่ได้อยู่ร่วมกัน เนื่องจากภาระหน้าที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแต่ละครอบครัว  
    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการ
ส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดได้ตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้
จัดท าโครงการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี ๒๕๖๑  เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
สมบูรณ์และเกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 
 
๒.วัตถุประสงค์ 
          ๒.๑  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          ๒.๒  เพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคและทักษะต่างๆ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          ๒.๓  เพ่ือให้คุณครูเป็นสื่อกลางระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
         ๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนได้มีแนวทางเรื่องการปรับตัวในการด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข 
 
๓.กลุ่มเป้าหมาย 
          ๓.๑    ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสสังกัด    
          ๓.๒    ครโูรงเรียนขยายโอกาส           
      
 
 
๔. เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      ๔.๑  เชิงปริมาณ   จ านวนผูบ้ริหารและคณะครู 
      ๔.๒ เชิงคุณภาพ    จ านวนโรงเรียนที่มีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
๕. วิธีด าเนินการ งบประมาณ ระยะเวลา 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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๑๘๕ 

๑. กิจกรรม ศึกษาดูงานการช่วยเหลือนักเรียนที่มี 
ปัญหาด้านการเรียน บุคลากร ๑๐   คน  ๒ วัน  ๑  คืน 
      ๑.๑   ค่าท่ีพัก คนละ ๘๐๐  บาท 
      ๑.๒   ค่าเบี้ยเลี่ยง คนละ  ๔๘๐  บาท 
      ๑.๓   ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
2. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการให้ค า 
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่เด็กนักเรียน จ านวน ๑ วัน 

๒.๑ ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม             
      (๓๕x๑๓๐) 
๒.๒ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  
๒.๓ ค่าท่ีพัก  ๒ คน ๆ ละ   ๘๐๐ บาท 
๒.๔ ค่าวัสด ุ
๒.๕ ค่าเช่าสถานที่ 

 
     
    ๘,๐๐๐ 
     ๔,๘๐๐ 
     ๓,๒๐๐ 
   
 
 
    ๔,๕๕๐ 
    ๗,๒๐๐ 
    ๑,๖๐๐ 
    ๑,๖๕๐ 
    ๑,๐๐๐ 

ม.ค.- 
ก.ย. ๖๑ 
 
 
 

นายวิชชา  
      ครุปิต ิ

รวม ๓๒,๐๐๐ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖.สถานที่ด าเนินการ  
  1. จังหวัดสมุทรสงคราม 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
๗.การประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
จ านวนโรงเรียนมีความรู้เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงาน แบบรายงาน 
จ านวนโรงเรียนที่มีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงาน แบบรายงาน 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. นักเรียนตั้งใจเรียน  มีผลการเรียนดีขึ้น 
 2. นักเรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิต มีภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ 
 
 
 
โครงการ     พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม   
                               ในการจัดการศึกษา     
กลยุทธ์ สพป.              ข้อ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
มาตรฐาน สพป.           มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ ๔ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.     
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๑๘๖ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ           กลุม่นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  ๒๕๖๐ –  กันยายน ๒๕๖๑ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….                 
๑.  หลักการและเหตุผล 
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา ๒๐  บัญญัติ
ให้มีคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยมีอ านาจหน้าที่  
“ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ”โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นหรือสนับสนุนให้สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สามารถเพ่ิมคุณค่าของการด าเนินงาน เกิดความคุ้มค่า และช่วยเสริมสร้างขีด
สมรรถนะของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในระยะยาว  ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนางานให้เกิดประสิทธิผล โดยปีงบประมาณที่ผ่านมาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ได้ด าเนินโครงการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดย
ติดตามการด าเนินงานทั้ง ๔ ด้านในสถานศึกษา งานนโยบายและมาตรการของเขตพ้ืนที่ ซึ่งผลจากการ
ด าเนินการสามารถติดตามให้โรงเรียนมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  

   ดังนั้น เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย หน่วยงานต้นสังกัดเป็นระบบ
ต่อเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยน าข้อเสนอแนะและแนวคิดที่คณะกรรมการ ก.
ต.ป.น. เสนอในการประชุมสรุปการด าเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
มาใช้  ในการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพ่ือมุ่งหวัง
ให้โรงเรียนมีคุณภาพตามความมุ่งหวังของหลักสูตรและนโยบายที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดต่อไป 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาระบบการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยมีวัตถุประสงค์รอง ดังนี้ 
           ๑.  เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
  ๒.  เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด 
  ๓.  เพ่ือศึกษาผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด 
 
 
 
๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
       ๒ คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
          ๓ โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน  
 
๔.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
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๑๘๗ 

  1. ประชุมคณะกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ๓ ครั้ง  
  2. การประชุมสัญจรเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการ 
 ก.ต.ป.น. ๕ ครั้ง 
          ๓. ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัดโดย
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.อย่างน้อยโรงเรียนละ ๑  ครั้ง 
 ๔. ด าเนินการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนในสังกัดโดย
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. โรงเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๕. ด าเนินการพฒันาศักยภาพคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ๑ ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ   
 ๑. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเข้าใจ
บทบาทหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. โรงเรียนที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีผลการประเมินในระดับดี 

 
๕.  วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมและค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  (๓ ครั้ง) ประกอบด้วย 
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ๙ คน รอง ผอ.สพป. ๓ คน ผอ.
กลุ่ม ๘ คน ศึกษานิเทศก์ ๑๐ คน ประธานศูนย์ ฯ ๑๑ คน 
รวม ๔๑ คน 
      ๑. ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
คณะกรรมการเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุม ๔๑ คน x           
๓๐ บาท x ๓ ครั้ง  
      ๒. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ๓ ครั้ง ครั้งละ ๙,๒๕๐ 
บาทเป็นเงิน ๒๗,๗๕๐ บาท (ประธาน ๑,๒๕๐ บาท
,กรรมการ ๘ คน คนละ ๑,๐๐๐ บาท )  
      ๓. ค่าวัสดุ ส าหรับการประชุม 

๓๕,๐๔๐ 
 
 
 
 
 
 

๓,๖๙๐ 
 
 

๒๗,๗๕๐ 
๓,๖๐๐ 

พฤศจิกายน
๒๕๖๐ – 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

นางสะใบแพร 
   มากต่าย  

 
 

 
 
 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท)  
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๒ การประชุมสัญจรเพื่อติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการ            
ก.ต.ป.น. ๕ครั้ง 

๙๐,๙๘๐ 
 
 
 
 

ธ.ค. ๒๕๖๐– 
ก.ย. ๒๕๖๑ 

 
 

นางสะใบแพร 
มากต่าย  
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๑๘๘ 

     ๑. ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
คณะกรรมการเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุม ๒๐ คน          
x ๑๓๐ บาท x ๕ ครั้ง   
    ๒. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ๕ ครั้ง ครั้งละ 
๙,๒๕๐ บาทเป็นเงิน ๔๖,๒๕๐บาท (ประธาน  
๑,๒๕๐ บาท,กรรมการ ๘ คน คนละ ๑,๐๐๐ บาท )  
    ๓. ค่าชดเชยน้ ามัน ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ ส าหรับ 
การประชุม 
    ๔. ค่าวัสดุและถ่ายเอกสารการประชุม 
    ๕. ค่าเรือไปกลับเกาะช้าง คนละ ๑๒๐ บาท  ๒๐ คน 
    ๖. ค่าเช่ารถบนเกาะ ๒ คัน คันละ ๑,๐๐๐ บาท ๒ วัน 
    ๗. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คนละ ๒๔๐ บาท ๑ วัน ๒๐ คน  
    ๘. ค่าที่พักเหมาจ่าย ๑ คืน คนละ ๖๐๐ บาท ๒๐ คน 

   ๑๓,๐๐๐ 
 

 
 ๔๖,๒๕๐ 

 
๖,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๒,๔๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๘๐๐ 

๑๒,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๓ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษางานนโยบายและการบริหารจัดการ ๔ 
งาน โดยคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น 
       ๑.ประชุมจัดท าเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  จ านวน ๒๐ คน (รองฯ 
,ผอ.กลุ่ม, หน.กลุ่มศน. ศน.กลุ่มเลขา) ๒ วัน วันละ 
๑๓๐ บาท 
       ๒. ค่าวัสดุใช้สอยการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด    
       ๓. ประชุมชี้แจงการติดตามคณะอนุกรรมการ ก.
ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์ รวม ๘๑ คน ๑ วัน วันละ 
๑๓๐ บาท   
       ๔. ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงคณะอนุกรรมการ ก.
ต.ป.น.ติดตาม 

๗๒,๗๘๐ 
 
 
 
 
 

๕,๒๐๐ 
 

๓,๕๐๐ 
 
 

๑๐,๕๓๐ 
 

๕๓,๕๕๐ 

มกราคม 
๒๕๖๑ - 
กันยายน 
๒๕๖๑ 

นางสะใบ
แพร 

มากต่าย 
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๑๘๙ 

กิจกรรมและค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๔ การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน 
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑    ๑ ครั้ง ๑ วัน 
       ๑. ประชุมจัดท าเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   
       ๒. ค่าวัสดุใช้สอยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด  
       ๓. ประชุมชี้แจงการติดตามคณะอนุกรรมการ            
ก.ต.ป.น.  รวม ๔๐ คน ๑ วัน วันละ ๓๐ บาท  
       ๔.ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.
ติดตาม 

๓๕,๓๐๐ 
 
 

๒,๖๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 
 

๑,๒๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 

มี.ค. ๖๑ –
พ.ค. ๖๑ 

 
 
 
 

 

สะใบแพร 
มากต่าย 

 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ ๕ ถอดประสบการณ์/ ทบทวนการปฏิบัติงานของ  
ก.ต.ป.น. 
    ๑. ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน                      
สถานที่ (เอกชน) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผู้เข้าร่วม
ประชุม ๒๐ คน  ๑ ครั้ง     
    ๒. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ประธาน ๑,๒๕๐บาท
กรรมการ ๘ คน คนละ ๑,๐๐๐ บาท ) 
    ๓. ค่าวัสดุและถ่ายเอกสารการประชุม  

๑๙,๐๕๐ 
 
 
 

๘,๐๐๐ 
 

๙,๒๕๐ 
1,750 

ส.ค.๖๑ - 
ก.ย. ๖๑ 

 

กิจกรรมที่ ๖ สรุปผลการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัด 
 - ค่าวัสดุจัดท ารายงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล                  
และนิเทศการศึกษา 

๑,๐๐๐ 
 
 

1,000 

ต.ค. 
๒๕๖๑ 

รวม ๒๕๔,๑00 ถั่วจ่ายทุกรายการ 
 
๖.  การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ตรวจสอบ แบบสรุปรายงานการประชุม 
จ านวนครั้งของการประชุมสัญจรของคณะกรรมการ ตรวจสอบ แบบสรุปรายงานการประชุม 
จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการติดตามและผลของการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ตรวจสอบ/
ประเมิน 

เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
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๑๙๐ 

๗.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๗.๑ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพตามนโยบายการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาในระดับดีขึ้นไป  
 ๗.๒  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดมีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ีพร้อมรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
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๑๙๑ 

โครงการ   เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 3   ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร  
                               ทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่ 14  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์  สพป.      ข้อที่  ๒  พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐาน  สพป    มฐ ที่  ๒  ข้อ  ๓  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ           ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายรณกฤต  ยอดศิริ/ นางจิราพร ทองภักดี 
ระยะเวลาด าเนินการ      กุมภาพันธ์   -  กันยายน  ๒๕๖๑  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
หลักการและเหตุผล  
  ทรัพยากรบุคคล นับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากท่ีสุดของหน่วยงาน เนื่องจากบุคลากรจะเป็น   
ผู้ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ และมีทัศนคติท่ีดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จะท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง          
ต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย  
  ดังนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
บุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความสุขมีความตระหนักถึงคุณค่าของงานคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการท างาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขึ้น  
 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
  เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดทุกคน     
      
๔. เป้าหมาย 
  ๔.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        ๔.๑.๑ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติเพ่ือให้มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
                  ๔.๑.๒  ประชุมปฏิบัติการ เป็นเวลา  ๓  วัน 
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๑๙๒ 

   ๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  บุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดมีความรู้ผู้ผลักดันให้ 
ภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตาม
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และมีทัศนคติที่ดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
เจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีความสามารถในการปฏิบัติงาน   ร้อยละ ๑๐๐  
 
๕. วิธีด าเนินกิจกรรม  งบประมาณ  และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท)  
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การประชุมปฏิบัติการสร้างองค์กร ๓  วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเย็นส าหรับผู้ร่วมกิจกรรม  
๓๐๐  บาท/คน/มื้อ  ๖๒  คน  ๕  มื้อ     
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ บาท/มื้อ/คน ๔ มื้อ ๖๒ คน   
-  ค่าที่พัก  ๘๐๐  บาท/คน/คืน  ๖๒  คน  ๒  คืน   
- ค่ารถโดยสารปรับอากาศเช่าเหมา ๑๘,๐๐๐ บาท/วัน ๓ วัน   
-  ค่าตอบแทนวิทยากร ๖๐๐ บาท/คน/ชั่วโมง ๓ คน ๙ ชั่วโมง   
- ค่าวัสดุ   

 
 
๙๓,๐๐๐  
๑๒,๔๐๐   
๙๙,๒๐๐   
54,๐๐๐   
๑๖,๒๐๐  
๓,๐๐๐ 

มีนาคม  -  
กันยายน  
๒๕๖๑  

นายรณกฤต  
ยอดศิริ 

                                รวมเงิน 277,800 ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
๖.  สถานที่ด าเนินการ   
 จังหวัดกาญจนบุรี 
๗.  การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราดที่
ได้รับการพัฒนามีความรู้  
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใสและมีความสุข 

การสอบถาม  สัมภาษณ์ แบบสอบถาม 

 
๘.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  บุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดมีความรู้  
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีการให้บริการอย่างมีความสุข เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความ
พร้อมในการท างาน สามารถรองรับและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  
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โครงการ           เพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหารในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 3   ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร  
                               ทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่ 14  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
สนองมาตรฐาน สพป. มาตรฐานที่ 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลัง 
   ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   สู่การเป็นมืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรณกฤต  ยอดศิริ  
กลุ่มงานทีร่ับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560   ถึง  30 กันยายน 2561 

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

ปัจจัยทางด้านการพัฒนาคนส าหรับ Thailand 4.0 แล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาคการศึกษาควร
ต้องเข้ามามีบทบาทและหน้าที่หลักในระบบการพัฒนา โดยเริ่มให้ความส าคัญกันในด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ประถม และมัธยมจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) รวมไปถึงการศึกษาสายอาชีพและระบบ
การศึกษานอกสถานศึกษาแบบต่อเนื่อง (Life-Long Learning) โดยต้องมีแผนการพัฒนาคนที่ถูกออกแบบมา
ให้สอดคล้องกันในทุกระดับและสาขา เพ่ือการไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ต้องมีการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ เพ่ือไปท าหน้าที่ต่างๆที่สอดรับกันและต่อยอดซึ่งกันและกัน ต้องให้คุณค่ากับทุกระดับการศึกษา
และอาชีพ ซึ่งการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่โมเดล Thailand 4.0  
  ผู้บริหารสถานศึกษานับเป็นบุคคลที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงต้องมีการพัฒนาผู้บริหารในองค์การให้มีทักษะ ความรู้ มีทัศนคติ 
ตลอดจนวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง การเพ่ิมความสามารถให้แก่ผู้น าในองค์กรจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
กอปรกับในภาวะปัจจุบันทุกองค์กรจะต้องมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ซึ่งจะต้องปรับตัวเป็นองค์กร   
และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยการสร้างบรรยากาศในการหาความรู้ร่วมกัน การกระตุ้นให้ผู้บริหารทุกระดับ
เป็นผู้ที่แสวงหาความรู้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างานในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 
  จากเหตุผลดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ่งเป็นหน่วยงาน      
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน จึงจ าเป็นต้อง
เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ ให้สามารถปรับตัวในการบริหารงานได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์  มีความพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

           2.2  เพ่ือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาแนวคิดและวิธีการท างานให้มุ่งเน้นไปที่ปัจจัย                   
แห่งความส าเร็จและการบริการ ตลอดจนการสร้างศักยภาพทางการแข่งขันไปสู่ Thailand 4.0                                    
                    2.3  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งขององค์กรและทีมงาน  



 

 

 กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๑๙๔ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
      ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในสังกัด 
 

4. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 

     4.1  ผอ./รอง ผอ.สพป.ตราด และผู้อ านวยการกลุ่ม  จ านวน  10  คน 
     4.2  ผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชน  จ านวน  119  คน 
     4.3  เจ้าหน้าที่  จ านวน  8  คน  
     จัดประชุมสัมมนาฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในสังกัด จ านวน  129  คน 

ศึกษาดูงานการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่และสุราษฎร์ธานี 
  เชิงคุณภาพ 
       ผู้บริหารในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาตราด  
ได้รับความรู้  และประสบการณ์ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนางานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานมืออาชีพได้ 
 
5.  วิธีด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แจ้งกลุ่มเป้าหมาย 
3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4. ประสานกลุ่มการเงินเรียกสอบราคา 
5. ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน  
   - ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ และศึกษาดูงาน 
     และเจ้าหน้าที่  จ านวน  137 คน 
   - ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
     1) ค่าจ้างเหมาบริษัททัวร์  (15,000 X 3 X 4)  
     2) ค่าที่พัก     (69 X 1,200 X 2) 
     3) ค่าเบี้ยเลี้ยง (137 คน)      (จ านวน 3 วัน) 
     4) ค่าอาหารกลางวัน (วันที่ 1 ของการเดินทาง) 
         (137 X 150) 
     5) ค่าอาหารเย็น (วันที่ 1 ของการเดินทาง) 
         (137 X 300) 
     6) ค่าของที่ระลึก  2  แห่ง 
     7) ค่าห้องประชุม 
     8) ค่าวัสดุ 
6. รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

180,000 
165,600 
76,720 
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41,100 
3,000 

10,000 
2,930 

ก.พ. – ก.ย. 
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กลุ่ม 
บริหารงาน
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    รวมทั้งสิ้น 499,900 โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6.  สถานที่ด าเนินโครงการ 
  จังหวัดในภาคใต้ 
 
7.  การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาได้ได้รับความรู้ 
   และประสบการณ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางาน 
   ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
- ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถพัฒนางานให้มี 
   คุณภาพสูงขึ้น 

-  การประเมินผล 
 
 
- การประเมินผล 

 

-  แบบประเมิน 
 
 
-  แบบประเมิน 
-  แบบสอบถาม 

 
 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ผู้บริหารในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจและประสบการณ์ และสามารถน าแนวทางไปใช้ในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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โครงการ              พัฒนาลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ประถมศึกษาตราด เพ่ือสร้างประสิทธิภาพการท างาน 

ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ ๓    ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่ ๑๔    จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ สพป.ท่ี ๓    พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน    
        ที่ ๔            ปลูกจิตส านึกความเป็นชาติไทย มีคุณธรรม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
                                  ของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐาน สพป.ที่ ๑      การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
                    ที่ ๒      การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายบรรจง  ศรีตะ นายรณกฤต ยอดศิริ นางสาววราภรณ์  คณฑา   
กลุ่มที่รับผิดชอบ     กลุ่มอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ    กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๖๑ 
............................................................................................................................. .......................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เล็งเห็นว่าลูกจ้างประจ าและนักการภารโรงที่
ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สถานศึกษา เป็นกลไกส าคัญในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งยังตระหนักถึงความจ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการพัฒนาลูกจ้างประจ าและนักการภารโรง ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษาให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และโอกาส
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งได้เคย
ด าเนินการจัดการอบรมศึกษาดูงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ไปแล้ว  
 
๒. วัตถุประสงค ์
       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                                
และนักการภารโรง 
       ๒.๕ เพ่ือเป็นการนิเทศ ติดตามประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจ าและนักการภารโรง                      
ที่ได้จัดอบรมพัฒนาต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
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๑๙๗ 

๓. เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ 

 ๓.๑ พัฒนาลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด                  
จ านวน ๔๘ คน ระยะเวลา ๒ วัน 
       ๓.๒ น าลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด               
จ านวน ๔๘ คน ดูงานหน่วยงานองค์กรที่เป็นตัวอย่างในการจัดการในเรื่องของอาคารสถานที่ดีเยี่ยม                   
เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นต้นแบบ 
       ๓.๓ การด าเนินการใช้วิทยากร พ่ีเลี้ยง ผู้ประสานงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด จ านวน ๑๒ คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จ านวน ๖๐ คน 
      เชิงคุณภาพ 
      ลูกจ้างประจ าและนักการภารโรงในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับ
การพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจในระบบต าแหน่งและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ส่งผลให้การปฏิบัติงานและการ
ให้บริการมีประสิทธิภาพ   
 
๔.  วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

อบรมพัฒนาเสริมสร้างความรู้ให้แก่ลูกจ้างและลูกจ้าง
ชั่วคราวในสังกัด จ านวน ๖๐ คน เป็นเวลา ๒ วัน ๑ คืน                                  
๑. ค่าท่ีพักในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ๑ คืน 
    - ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว จ านวน ๔๘ คน  
      (๔๘ x ๘๐๐) 
    - คณะท างานจ านวน ๑๒ คน (๑๒ x ๘๐๐) 
๒. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ๔ มื้อ มื้อละ ๘๐ บาท  
    จ านวน ๖๐ คน  (๖๐ x ๓๒๐)   
๓. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ระหว่างอบรมสัมมนา  
    จ านวน ๒ มื้อ มื้อละ ๓๐๐ บาท ๖๐ คน (๖๐x๖๐๐) 
๔. ค่าพาหนะ 
   - ค่าเช่ารถปรับอากาศ  
   - ค่าเช่ารถตู้ 
๔. ค่าเช่าสถานที่ 
๕. ค่าของที่ระลึก 
๖. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 

 
 
 
 

๓๘,๔๐๐ 
๙,๖๐๐ 

 
๑๙,๒๐๐ 

 
๓๖,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
ม.ค. - ก.ย. 
๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่ม
อ านวยการ/                    
กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๓,๗๐๐   
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๑๙๘ 

๕.  การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

-ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในระบบต าแหน่งของลูกจ้างประจ าและ
นักการภารโรง 
-ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถพัฒนางาน
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

- การประเมินผล 
 
 

- การประเมินผล 
 

- แบบประเมิน 
 
 
-แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 

      
               
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ลูกจ้างประจ าและนักการภารโรงในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ ระบบต าแหน่งสิทธิประโยชน์ที่ได้รับส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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๑๙๙ 

โครงการ               เสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครู (เกษียณอายุราชการประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑) 

ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ ๓     ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด สพฐ.ที่ ๑๔     จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ที่ ๓     พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
สนองมาตรฐาน สพป.ที่ ๒  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายบรรจง  ศรีตะ , นางสาววราภรณ์  คณฑา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ      กลุ่มอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ    สิงหาคม  -  กันยายน  ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก  คือ การจัดการ
ศึกษาโดยผู้ที่มีหน้าที่ที่ส าคัญที่สุดในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ตามกฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล คือบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งประกอบดด้วย ครู  
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ลูกจ้างประจ า ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
เหล่านี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพตามความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจที่ดีอันจะส่งผลดีต่อ
องค์กร ทั้งนี้ การสร้างขวัญก าลังใจจะต้องมีการด าเนินการในทุกช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน และต้องให้
มีการเสริมแรงอย่างสม่ าเสมอ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือเชิดชูเกียรติข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
สังกัด 

๒.๒ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าในสังกัด                      
ให้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลดีต่อองค์กรและผู้รับบริการ 

๒.๓ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
๒.๔ เพ่ือการพัฒนาข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าในสังกัด 
 

4. เป้าหมาย 
4.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ จ านวน ๖๐ ราย  
4.๒ การพัฒนาข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวน  ๒๗๐ ราย 
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๒๐๐ 

๕.  ปฏิบัติทินปฏิบัติงานและรายละเอียดใช้งบประมาณ        

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ 
จ านวน 3๓๐ ราย ๑ วัน  
๑. ค่าอาหาร (3๓๐x๓00) ประกอบด้วย  
   - ผอ.ร.ร. ในสังกัด/เอกชน  จ านวน  ๑๐๙  คน 
   - ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมผู้ติดตาม                     
     จ านวน  ๑๒๐  คน 
   - แขกผู้มีเกียรติ จ านวน ๔๐ คน  
   - เจ้าหน้าที่ในส านักงาน จ านวน ๖๑ คน  
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (3๓๐x๕0) 
๓. ค่าสมนาคุณวิทยากร  
๔. ค่าเช่าสถานที ่   
๕. การตอบแทนการแสดงนักเรียน  
    (ร าอวยพร,ดนตรีสากล)    
๖. ค่าจัดท าประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบ 
    (๖๘ คน x ๕๐๐ บาท) 
๗. ค่าท าป้ายตัวอักษรงาน     
๘. ค่าดอกไม้ติดอกผู้เกษียณและแขกผู้มีเกียรติ  
    (๑๒๐ ช่อ ๆ ละ ๓๕ บาท) 
๙.   ค่าของที่ระลึก  
๑๐. ค่าจัดตกแต่งสถานที่   
๑๑. ค่าจัดท า VTR พร้อมถ่ายภาพกิจกรรม                                          
๑๒. ค่าวัสดุรายงานตัว                                                                                      

 
 

๙๙,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๖,๕๐๐  
๖๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๓๔,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

 
๔,๒๐๐ 

๕๔,๔๐๐ 
๓๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

ส.ค. – ก.ย. 
๖๐ 
 

นายบรรจง  
ศรีตะ 
น.ส.วราภรณ์  
คณฑา 
 

กิจกรรมที่ 2 สรุปและรายงานผล -   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๔๕,๑๐๐ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

     
๖.  การประเมินผลโครงการ 
     ๖.๑ การประเมินระยะสั้นโดยการสอบถามความพึงพอใจผู้รับการยกย่องชมเชยและผู้มาร่วมกิจกรรม 
     ๖.๒ การประเมินผลระยะยาว โดยการติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ จากการประเมินผล
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เช่น  สมศ. การประเมินผลตนเอง หรือการประเมินภายใน 
                             
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๗.๑ ข้าราชการที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ มีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นระยะยาวนาน 
     ๗.๒ ข้าราชการในสังกัดได้รับการเสริมแรงให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มีความสุข 
     ๗.๓ ข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีความภูมิใจ  
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๒๐๑ 

ส่วนท่ี ๔ 
 การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เชื่อมโยง
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้ก าหนดปัจจัยความส าเร็จและ
กระบวนการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 
การจัดสรรงบประมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกลยุทธ์ มาตรฐานเขตพ้ืนที่
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
เพ่ือให้การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได้รับ 
 
ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการโดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และการท างานแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  2. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
กระบวนการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
 1. สื่อสารทิศทางหน่วยงานทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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 ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยติดตาม ประเมินผล รายงานความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ รวมทั้งประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 6. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๒๐๒ 

ปฏิทินการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
ตุลาคม 2560 สพป. แจ้งนโยบาย ทิศทาง การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
พฤศจิกายน 2560 
มกราคม 2561 

(1) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือเตรียมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

(2) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือบรรจุโครงการลงในแผนปฏิบัติ                 
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

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

(2)  สพป.แจ้งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สู่การปฏิบัติ       
15 มกราคม 2561 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560) 

และตรวจสอบงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละไตรมาส 
15 เมษายน 2561 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 

และตรวจสอบงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละไตรมาส 
15 กรกฎาคม 2561 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561) 

และตรวจสอบงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละไตรมาส 
15 ตุลาคม 2561 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

 
ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ 

ต่อผู้ เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      
โดยการด าเนินงานต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ 
การเงิน การคลัง อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุฯ และมาตรการประหยัดของ 
สพป.ตราด  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด   

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๒๐๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๒๐๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด   

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๒๐๕ 

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 

โครงการ ..........................................................................………………………………………… 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. .........................................................................................................................  
จุดเน้น สพฐ. .................................................................................... (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)  
กลยุทธ์ สพป. .................................................................................... (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)  
มาตรฐาน สพป. .................................................................................... (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)  
ลักษณะโครงการ .........................................................................................................................  
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.  วธิีการด าเนินงาน/งบประมาณ/และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ระยะเวลา             
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

    
    
    

6.  สถานที่ด าเนินการ 
     (ระบุสถานที่) 
7.  การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   
   
   
   

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ให้บอกถึงผลที่เกิดขึ้นในเชิงบวก โดยระบุให้ชัดเจนว่าใครจะได้รับผลประโยชน์  และผลกระทบ
นั้นได้รับในลักษณะอย่างไร  ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ ) 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๒๐๖ 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
************************ 

 โครงการตามแผนปฏิบัติการ สพป.ตราด 
 โครงการ งบ สพฐ. 
 โครงการ งบอ่ืน(โปรดระบุ) 
โครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สอดคล้องกับ กลยุทธ์ สพฐ. ...…………………………………………………………………………………………………………  

กลยุทธ์ สพป.  ……………………………………………………………………………………………………….. 
มาตรฐานส านักงาน  …………………………………………………………………………………………………………………  
 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือ………………………………………………………………………………………………………………… 

2. เพื่อ………………………………………………………………………………………………………………........  
 

ระยะเวลาด าเนินการ …………….............................................................................................. ...................... 
 
รูปแบบการจัดกิจกรรม เช่น การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ/การประชุมกลุ่ม/การท ากิจกรรม เป็นต้น 
............................................................................................................................. ..............…………………………… 
...........................................................................................................................................…………………………… 
 
งบประมาณ  จ านวนทั้งสิ้น  ................................. บาท  
วิธีการจัดกิจกรรม ขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรม (บรรยายโดยละเอียด) 
...........................................................................................................................................…………………………… 
............................................................................................................................ ...............…………………………… 
............................................................................................................................. ..............…………………………… 
.............................................................................. .............................................................…………………………… 
 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
               ด้านปริมาณ..................................................................................................……………………..… 

     ด้านคุณภาพ.............................................................................................……………………………           
   

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
........................................................................................................................ ...................…………………………… 
............................................................................................................................. ..............…………………………… 
ภาพกิจกรรม (ถ้ามี) 
 
                                                      
                                                                        (ลงชื่อ).............................................ผู้รายงาน 
                   (...........................................) 



 

 กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด   

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๒๐๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๒๐๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด   

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๒๐๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๒๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด   

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๒๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๒๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




