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ค าน า 
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITAS) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหลักเกณฑ์ในหัวข้อการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ได้
ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน หรือการปฏิบัติ
หน้าที่                ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง 
และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ซึ่งต้องเป็นการด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมท างาน
บริหารจัดการความเสี่ยงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดขึ้น และได้มีการจัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงโดยคณะท างาน ฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ วินิจฉัยการท างานของแต่ละกลุ่มงานว่า มีปัจจัยที่จะก่อให้เกิด
ความเสี่ยงทางด้านการทุจริตหรือความไม่ปลอดภัยในด้านของการท างานขึ้นมากหรือน้อยเพียงใด                          
ซ่ึงคณะท างาน วิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ วินิจฉัยความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง ๖ ด้าน คือ 

   - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) 
   - ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) 
   - ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risks) 
   - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) 
   - ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) 

    - ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational  

   โดยคณะท างาน ฯ มีมติให้ต้องด าเนินการจัดการความเสี่ยงในด้านที่มีความเสี่ยงในการทุจริต
หรือการประพฤติมิชอบสูงมาก ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) เป็นอันดับแรก                                 
ซึ่งกลุ่มงานผู้รับผิดชอบได้แก่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในรูปแบบดังกล่าวมาเป็นเวลานานพอสมควร
แล้ว จึงได้ด าเนินการป้องกันการทุจริตหรือความไม่ปลอดภัยในการท างานขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                           
ซึ่งเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับหัวข้อการประเมินการคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่
ก ารศึ กษาออน ไลน์  ( ITAS)  ข้ อ  O36 เ พ่ื อ ให้ ส านั ก ง าน เขต พ้ื นที่ ก า รศึ กษาประถมศึ กษาตร าด                                                            

เป็นองค์กรที่ปลอดจากการทุจริตทุกรูปแบบ                                                                       

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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โครงการ “พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา” 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  นางสุชีรา  นามเกียรติ      โทรศัพท ์ 089-2442276 
E-mail  sucheera@trat-edu.go.th 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

     (1) เป้าหมาย 1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
          4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
               4.2.5 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
          4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
               4.3.6 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับ 

สังคมยุคดิจิทัล 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
         พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีความถูกต้องแม่นย า

เปิดเผยข้อมูลส าคัญ ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการตัดสินใจและ
ติดตามการด าเนินงาน 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การสร้างความเป็นธรรมและลด                         
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ ๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กร และพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร

ในสังกัดให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา  
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ                    

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 แนวทางการพัฒนา  

3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
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 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน                 
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
บุคลากรในสังกัดน าความรู้ด้านเทคโนโลยีไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินชีวิต ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน  การจัดการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
  เรื่องท่ี 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 

7.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for Education) 
7.3 การพัฒนาความเป็นพลเมือง ดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้

ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรู้ สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ(media literacy) 
เพ่ือการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ ตลอดชีวิตตลอดจนการมีพฤติกรรม ที่สะท้อน
การรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและ การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 

1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และ
มีการท างาน เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
  2) เป้าหมายรวมที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 15. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
2) แผนระดับชาติว่ าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  รองรับนโยบายที่  10 :  เสริมสร้าง                   

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการ

รับมือ กับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
4) ตัวชี้วัด 

(1) ระดับความพร้อมของไทยในการป้องกันความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์                  
ที่สอดคล้องกับหลักสากล     

(2) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานส าคัญด้านไซเบอร์ 
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5) กลยุทธ์  
(3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ                

ภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์     
(6) ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรทุกภาคส่วน/บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มี 

ความรู้ ความช านาญด้านไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

1.6  แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า ทันสมัย 
โปร่งใส ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันยังสามารถลดค่าใช้จ่ายลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน กอปรกับ 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความทันสมัย พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ                       
น าเทคโนโลยี Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้บุคลากรในสังกัดพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เพ่ิมขึ้น   

2.2  วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือพัฒนาการจัดท าระบบข้อมูล และใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ ครอบคลุม

ภารกจิงาน 4 ด้าน อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย 
2.2.2 เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ 

2.2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ    

2.2.4 เพ่ือพัฒนาความรู้ทักษะดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่บุคลากร
ทางการศึกษา 

2.2.5 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ส าหรับบุคลากรภาครัฐ 
2.3  เป้าหมาย 

2.3.1 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และบุคลากร                  
ในสถานศึกษา มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มีคุณภาพ                     
และมีประสิทธิภาพ 
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2.3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับการปรับปรุง พัฒนาและ                    
ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีรูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 

2.2.5 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีความรู้                       
ความเข้าใจด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  มีการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบท 

2) บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับการพัฒนา
ด้าน การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน              
คิดเป็นร้อยละ 100 

3) บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร้อยละ 100                
มีความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับบุคลากรภาครัฐ 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหาร

จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน 
2) บุคลากรในสังกัดใช้ระบบสารสนเทศ ปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมให้สามารถท างาน

ได้ดียิ่ งขึ้น แก้ปัญหาการด าเนินงานที่ล าช้า การใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ                       
การเปลี่ยนแปลงของโลก  

3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สามารถให้บริการ ตอบสนอง
ความตอ้งการของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

4) บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีความรู้              
ความเข้าใจด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ สามารถใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

  2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1  เชิงปริมาณ 

1) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจทักษะดิจิทัล มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เหมาะสม 
มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง             
ใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

2.5.2 เชิงคุณภาพ 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มี ระบบฐานข้อมูลกลาง                   

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย 
และครบถ้วน 
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2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และโรงเรียนในสังกัด ใช้ระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับการพัฒนาระบบข้อมูล และ      

ใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และพร้อมใช้ใน             
การบริหารและการจัดการศึกษา  

2.6.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีการสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี ที่หลากหลาย และน ามาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การจัด
การศึกษาที่ลดระยะเวลา ลดภาระงาน ลดการใช้ทรัพยากร 

2.6.3 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ภัยคุกคามไซเบอร์ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามไซเบอร์ของบุคลากรด้วยกันและ
ระหว่างองค์กรได้ 

 2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ผู้มารับบริการ และผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ เมษายน - กันยายน 2565 
 2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 2.9.1 วงเงินงบประมาณ 10,800 บาท 
 2.9.2 ที่มาของแหล่งงบประมาณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

(ก.ค.-ก.ย.65) 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาฐานข้อมูล
กลางสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษา  

- - - - 
 
- 
 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศการศึกษา
ของสถานศึกษา (รูปแบบออนไลน์) 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะความเข้าใจและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(รูปแบบออนไลน์) 

- - 3,600 - 3,600 

กิจกรรมที่ 4 อบรมสร้างความ
ตระหนักรู้ ความมั่นคงปลอดภัย           
ไซเบอร์ (รูปแบบออนไลน์) 

- - 9,500 - 7,200 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

(ก.ค.-ก.ย.65) 
กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผล
โครงการ 

- - 1,300   

รวม - - 10,800 - 10,800 
    
   2.10  วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา (ถัวจ่ายทุกรายการ)     

รายการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย ระยะเวลา 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาฐานข้อมูลกลางสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

- - - - ต.ค.64-
ก.ย.65 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - - 
กิจกรรมที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศการศึกษาของสถานศึกษา (ประชุมเชิง
ปฏิบัติการออนไลน์ ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบการ
รายงานระบบ DMC, G-Code รูปแบบออนไลน์ 
ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบ โรงเรียนละ 2 คน รวม 
200 คน ระยะเวลา 1 วัน 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

มี.ค.65 
รวมกิจกรรมที่ 2 - - - -  

รายการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย ระยะเวลา 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะความเข้าใจด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล และความม่ันคงปลอดภัยไซ
เบอร์ (รูปแบบออนไลน์) จ านวน 2 วัน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จ านวน 12 ชัว่โมง  
ชั่วโมงละ 600 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
ส าหรับวิทยากรและเจ้าหน้าที่ จ านวน 5 คน คน
ละ 180 บาท จ านวน 2 วัน 
- ค่าท่ีพักวิทยากร จ านวน 1 คืน ละ 500 บาท 

 
 
 
 

7,200 
 
 

1,800 
500 

 
 
 
 

7,200 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
 
 

1,800 
500 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 

มิ.ย.65 
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รวมกิจกรรมที่ 3 9,500 7,200 2,300 -  
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลโครงการ 1,300 - - 1,300  

รวมกิจกรรมที่ 4 1,300 - - 1,300  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,800 7,200 2,300 1,300  

  
 

    

         ลงชื่อ ............................................ ผู้เสนอโครงการ                   
                                                            (นางสุชีรา  นามเกียรติ)                                            
                        นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                              

                           
                                                  ลงชื่อ ............................................. ผู้เหน็ชอบโครงการ               
                                                              (นายวิชชา  ครุปิติ)                                           
                                    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
                                                 ลงชื่อ ............................................... ผู้อนมัุติโครงการ               
                                                            (นางช่อชะบา  ชื่นบาน)                                           
                                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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ผลการด าเนินโครงการ 
 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะความเข้าใจและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิิทัล 
(รูปแบบออนไลน์)  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 

หัวข้อการอบรม  
1. ความรู้พื้นฐานทักษะความเข้าใจและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
2. การใช้งาน Google Workspace  ได้แก่ การใช้งาน Gmail, Google Drive, Google Meet, 

Google Forms, Google Calendar, Google Docs, Google Sheets, Google Slides,                
Google Keep เบื้องต้น 

วิทยากร ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ รัตนคม 

กิจกรรมที่ 4 อบรมสร้างความตระหนักรู้ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (รูปแบบออนไลน์) 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 

หัวข้อการอบรม  
1. ความตระหนักรู้ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
2. การตั้งรหัสผ่านที่มั่นคงปลอดภัย 
3. แนวทางการป้องกันด้านความม่ันคงปลอดภัย 
4. การใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตสาธารณะ อย่างมั่นคงปลอดภัย 
5. กฎหมาย พระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการกระท าผิด และความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ได้แก่  

- กฎหมายดิจิทัล 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
- พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

วิทยากร ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ รัตนคม 

จัดท าเกียรติบัตรให้แกผู่้เข้าร่วมประชุมฯ ในรูปแบบออนไลน์ จ านวน 250 ฉบับ จ าแนกเป็น  
1. บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด  จ านวน 226 คน 
2. บุคลากรใน สพป.ตราด    จ านวน   24 คน 
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