
เอกสารลําดับที ๑ /๒๕๖๕ 
กลุ่มนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒



ค ำน ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี  เขต 2 ได้จัดท ำเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนในสังกัดใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนและ   
ขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้เกิดผลตำมเป้ำหมำย ผลผลิต ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยมีสำระส ำคัญประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผลผลิต โครงกำร/กิจกรรม วงเงินงบประมำณ ซึ่งมีควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ กับทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 

กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรฉบับนี้ จะบรรลุผลตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่ก ำหนด 
ได้รับควำมร่วมมือจำกกลุ่ม/หน่วย สถำนศึกษำ และกำรสนับสนุนจำกทุกภำคส่วน เป็นอย่ำงดียิ่ง        
ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ โดยมุ่งสู่เป้ำหมำยสุดท้ำยคือกำรพัฒนำให้นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึงและมีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 

ธันวำคม 2564 
 





พระบรมราโชบายดานการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  

(รัชกาลท่ี 10) 
การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน ๔ ดาน 

        ๑. มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 
        ๒. มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง – มีคุณธรรม 
        ๓. มีงานทํา - มีอาชีพ 
        4. เปนพลเมืองดี 

  1. มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 
   1. ความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง 
   2. ยึดม่ันในศาสนา 
   3. ม่ันคงในสถาบันพระมหากษัตริย 
   4. มีความเอ้ืออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน 

  2. พ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง - มีคุณธรรม 
   1. รูจักแยกแยะสิ่งท่ีผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี 
   2. ปฏิบัติแตสิ่งท่ีชอบ สิ่งท่ีดีงาม 
   ๓. ปฏิเสธสิ่งท่ีผิด สิ่งท่ีชั่ว 
   4. ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง 

  ๓. มีงานทํา - มีอาชีพ 
   ๑. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงให    
                                   เด็กและเยาวชนรักงาน สูงาน ทําจนงานสําเร็จ 
   2. การฝกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียน 
                                   ทํางานเปนและมีงานทําในท่ีสุด 
   ๓. ตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตรมีอาชีพมีงานทํา จนสามารถเลี้ยงตัวเองและ 
                                   ครอบครัว 
  ๔. เปนพลเมืองดี 
   ๑. การเปนพลเมืองดี เปนหนาท่ีของทุกคน 
   ๒. ครอบครวั – สถานศึกษาและสถานประกอบการตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสทํา 
                                   หนาท่ีเปนพลเมืองดี 
   3. การเปนพลเมืองดีคือ "เห็นอะไรท่ีจะทําเพ่ือบานเมืองไดก็ตองทํา" เชน               
                                   งานอาสาสมัคร งานบําเพ็ญประโยชนงานสาธารณกุศลใหทําดวยความมีน้ําใจ  
                                   และความเอ้ืออาทร 
 



สารบัญ 
 

หนา 
 

คํานํา 

สวนท่ี  1   
บทนํา  สภาพท่ัวไปของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา      1 

สวนท่ี  2   
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน      12 

สวนท่ี  3   
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565                  38 
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สภาพท่ัวไป 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 1 
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สวนท่ี 1 

อํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจ

หนาท่ีของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ          

พ.ศ.2542 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546     

และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา          

พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2561 อ 5 ใหสํานักงาน      

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา       

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 

มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน 

2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม

การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

3. ประสาน สงเสริม สนับสนนุ และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา

รูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

10. ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน           

ดานการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

12. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 



๓ 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

1. ท่ีตั้งสํานักงาน 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 หมูท่ี 8 ตําบลทายาง อําเภอทายาง 
จังหวัดเพชรบุรี  76130 หมายเลขโทรศัพท 0 3247 3855 หมายเลขโทรสาร 0 3247 3856          
เว็บไซต (Website)  http://www.pbi2.go.th พิกัดตําบลทางภูมิศาสตร ละติจูด (Latitude)  12.930582 
เหนือ (N) ลองจิจูด (Longitude)  99.906088 ตะวันออก (E) ตั้งอยูภาคตะวันตกของประเทศไทย มีพ้ืนท่ี
ติดตอกับจังหวัดใกลเคียงและประเทศเพ่ือนบาน ดังนี้  
 ทิศเหนือ ติดกับอําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอเขายอย อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี  
 ทิศใต  ติดกับอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 ทิศตะวันออก ติดกับอาวไทย 
 ทิศตะวันตก ติดกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

2. จํานวนบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบงกลุมงานตามตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ       
ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ขอ 6 ใหแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไวดังตอไปนี้ 
  1. กลุมอํานวยการ 

  2. กลุมนโยบายและแผน 

  3. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  4. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

  5. กลุมบริหารงานบุคคล 

  6. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  7. กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

  8. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

  9. หนวยตรวจสอบภายใน 

  10. กลุมกฎหมายและคดี 
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ตารางแสดงจํานวนบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน   68   คน  

แยกรายละเอียดตามกลุมงานดังนี้ 

ท่ี รายการ ผอ.

เขต 

รอง  

ผอ.เขต 

บุคลากร 

ทางการศึกษา 

ลูกจาง 

ประจาํ 

ลูกจาง

ช่ัวคราว 

รวม

ท้ังส้ิน 

1 ผูบริหารการศึกษา 1 3 - - - 4 

2 กลุมอํานวยการ - -  4 1 9 14 

3 กลุมนโยบายและแผน - - 7 - - 7 

4 กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ    

การสื่อสาร 

- - 2 - 3 5 

5 กลุมบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย 

- - 5 - 3 8 

6 กลุมบริหารงานบุคคล - - 7 1 - 8 

7 กลุมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

- - 1 - 1 2 

8 กลุมนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

1.ศึกษานิเทศก 

2.ธุรการ  

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

8 

1 

- 

 

 

- 

- 

 

 

1 

 

 

8 

2 

9 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา - - 5 1 (พร) 1 7 

10 หนวยตรวจสอบภายใน - - 2 - - 2 

11 กลุมกฎหมายและคดี - - 1 - - 1 

รวมท้ังส้ิน 1 3 43 3 18 68 

ท่ีมา :  ขอมูลจากกลุมบริหารงานบุคคล  
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3. เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 4 อําเภอ 

ไดแก อําเภอทายาง อําเภอชะอํา อําเภอบานลาด อําเภอแกงกระจาน มีรายละเอียด ดังนี้  

ตารางแสดงเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

อําเภอ ตําบล หมูบาน เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 

ทายาง 12 118 4 9 

ชะอํา 9 67 3 4 

บานลาด 18 115 1 14 

แกงกระจาน 6 52 - 6 

รวม 45 352 8 33 

ท่ีมา : ขอมูลกรมการปกครอง 

แผนท่ีเขตบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 2 

อําเภอทายาง 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 



๖ 
 

อําเภอชะอํา 

 

 

 

อําเภอบานลาด 

 

 

 

 

 

 

อําเภอบานลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         อําเภอแกงกระจาน 
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4. ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

    4.1 โรงเรียน 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดท้ังสิ้น จํานวน 123 
โรงเรียน ดังนี้ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือโรงเรียน 

อําเภอชะอํา 
 จํานวน 26 โรงเรียน 

นิคมสรางตนเองเข่ือนเพชรฯ    บานหุบกะพง 

บานหนองยาว       ชาวไร 

บานรองระกํา                      บานหนองเผาถาน  

บานดอนขุนหวย      บานดอน 

บานนายาง        บานเนินทราย 

บานบางเกตุ                        บานบางเกา 

วัดโตนดหลวง                      บานทุงขาม 

บานโปงแย                         บานไรใหมพัฒนา 

บานรางจิก                         บานหนองเข่ือน 

วัดชางแทงกระจาด               บานดอนมะกอก 

บานอางหิน                        บานบอไร  

วัดหนองศาลา                     บานบอหลวง 

บานพุหวาย                        บานหนองขาม 

อําเภอทายาง  
จํานวน 45 โรงเรียน 

บานทามะริด  บานทุงโปง 

บานโพรงเข  บานยางชุม 

บานสารเห็ด  บานหนองเขาออน 

บานเขากระปุก บานโปงเกตุ 

บานหนองคอไก บานหนองตาฉาว 

บานเขาอางแกว บานหนองโรง 

บานสระพระ  บานหนองขานาง 

เข่ือนเพชร  วัดเข่ือนเพชร 

วัดทาขาม  วัดทาคอย 

บานทาไมรวก บานทาลาว 

บานหนองชุมแสง บานหนองเตียน 

วัดพระพุทธบาทฯ บานทากระเทียม 

บานทายาง  บานหนองแขม 

วัดเขากระจิว  บานหนองบวย 

สหกรณบํารุงวิทย บานหนองน้ําถาย 

บานหวยตะแกะ วัดเขาปากชอง 

วัดทาเหว  บานในดง 

บานดอนเตาอิฐ วัดตาลกง 

วัดมาบปลาเคา บานทาโล 

วัดวังไคร  บานทาหัวลบ 

บานแมประจันต บานหนองเกตุ 

บานหันตะเภา วัดหนองบัว 

วัดหนองจอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อําเภอบานลาด  

จํานวน 29 โรงเรียน 
วัดศาลาเขือ่น วัดอินจําปา 

วัดมวงงาม  วัดถ้ํารงค 

วัดโพธิก์ร ุ  วัดเขาทะโมน 

วัดทาศาลาราม วัดจันทาราม 

บานดงหวยหลวง วัดลาดศรทัธาราม 

วัดกุม  วัดหนองกาทอง 

วัดดอนกอก  บานแหลมทอง 

บานไรโคก  บานไรถิ่นนอย 

บานหนองไกเถือ่น วัดบอบุญ 

บานลาดโพธิ ์ วัดหวยเสือ 

วัดหวา  วัดชอมวง 

บานซองฯ  บานโปงสลอด 

วัดโพธิ์ลอย  บานหนองโสน 

บานพุตุม  บานหนองจอก 

วัดหนองแก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อําเภอแกงกระจาน  

จํานวน 23 โรงเรียน 
ชลประทานแกงกระจาน    บานวังนางนวล 

บานตะเคียนงาม บานน้ําทรัพย 

บานตนเกด  บานแมคะเมย 

บานพุเข็ม  บานเขากลิ้ง 

บานหนองหงษ บานทาเรือ 

บานปาเด็ง  บานมะขามโพรง 

บานหวยกวางจริง บานหนองมะกอก 

บานหนองสะแก บานซอง 

บานทุงเคล็ด  บานหวยปลาดุก 

อ.ฮ.ลิงค  บานสองพ่ีนอง 

บานหนองปนแตก บานดานโง 

บานพุสวรรค                 บานหวยไผ 
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         ขนาดของโรงเรียนในสังกัด 

จํานวนนักเรียน จํานวนโรงเรียน เปอรเซ็นต 

1 - 120 76 61.79 

121 - 200 34 27.64 

201 - 300 8 6.50 

301 - 499 3 2.44 

500 – 1499 2 1.63 

 

                            ท่ีมา  ขอมูลจากงานขอมูลสารสนเทศ กลุมนโยบายและแผน 
4.2 นักเรียน 
         สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีนักเรียนในสังกัดท้ังสิ้นจํานวน 15,048 คน 
โดยแยกรายอําเภอ แยกชั้น แยกเพศ รายละเอียดตามตารางขอมูลจํานวนนักเรียน ดังนี้ 
 
 

 

 อ 1 อ 2 อ 3 ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ป 6 ม 1 ม 2 ม 3 

ชาย 14 345 344 354 394 444 392 411 395 108 104 95 

หญิง 9 324 333 329 399 388 367 341 338 69 71 66 

รวม 23 669 677 683 793 832 759 752 733 177 175 161 

 

 อ 1 อ 2 อ 3 ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ป 6 ม 1 ม 2 ม 3 

ชาย 5 165 179 213 168 195 192 175 195 51 45 35 

หญิง 6 123 148 171 169 158 166 156 167 32 21 25 

รวม 11 288 327 384 337 353 358 331 362 83 66 60 

             

 อ 1 อ 2 อ 3 ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ป 6 ม 1 ม 2 ม 3 

ชาย 14 135 141 151 152 161 162 141 161 30 42 42 

หญิง 11 135 127 137 129 164 147 148 145 24 30 28 

รวม 25 270 268 288 281 325 309 289 306 54 72 70 

    

 อ 1 อ 2 อ 3 ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ป 6 ม 1 ม 2 ม 3 

ชาย 40 159 175 200 177 220 209 189 185 36 39 37 

หญิง 32 141 149 187 182 175 170 169 147 26 33 20 

รวม 72 300 324 387 359 395 379 358 332 62 72 57 

                     ท่ีมา  ขอมูล Data Management Center : DMC  ขอมูล ณ วันท่ี  25 มิถุนายน 2564 

 

 

จํานวนนักเรียน แยกอําเภอ แยกช้ัน แยกเพศ 

ทายาง 

ชะอํา 

แกงกระจาน 

บานลาด 



๙ 
 

4.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสังกัด ท้ังสิ้น จํานวน 937 คน  ดังนี้ 

 

ตําแหนง ผอ.สพป. รอง ผอ.

สพป. 

ศึกษานิเทศก ผอ.ร.ร. รองผอ.ร.ร. คร ู รวม 

ครูผูชวย - - - - - 241 241 

คศ.1 - - - - 1 259 260 

คศ.2 - - 2 28 1 136 167 

คศ.3 - 3 7 48 4 205 267 

คศ.4 1 - - 1 -  2 

รวม 1 3 9 77 6 841 937 

 

ท่ีมา  ขอมูลจากกลุมบริหารงานบุคคล  
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5. ผลการประเมินคุณภาพ O-NET นักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ระดับสังกัด สพฐ.และระดับประเทศ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) 
ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (องคการมหาชน) ไดประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน โดยมอบหมายใหศูนยสอบสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 นําเสนอผลการประเมินในรูปของคา
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําเสนอผลการประเมินราย
โรงเรียนภาพรวมระดับเขตพ้ืนท่ี รายละเอียดตามตารางการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ดังตอไปนี้ 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
****************** 

ผลการประเมินเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

คะแนนเฉล่ีย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 
ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

X  S.D. X  S.D. ผลตาง X  X  S.D. ผลตางX  
ภาษาไทย 55.83 16.57 54.96 16.36 +0.87 56.20 16.73 -0.37 
ภาษาอังกฤษ 38.14 17.53 38.87 18.70 -0.73 43.55 22.02 -5.41 
คณิตศาสตร 28.55 12.02 28.59 13.84 -0.04 29.99 15.21 -1.44 
วิทยาศาสตร 37.58 12.23 37.64 13.07 -0.06 38.78 13.79 -1.20 
เฉล่ียรวม 40.02 14.58 40.01 15.49 +0.01 42.13 16.93 -2.11 

 

ผลการประเมินเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

 
ผลตางX  

 

กลุมสาระการเรียนรู 
ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

X  S.D. X  S.D. 
ภาษาไทย 48.19 13.51 55.83 16.57 +7.64 
ภาษาอังกฤษ 29.11 11.08 38.14 17.53 +9.03 
คณิตศาสตร 31.52 13.92 28.55 12.02 -2.97 
วิทยาศาสตร 34.49 12.10 37.58 12.23 +3.09 

เฉล่ียรวม 35.82 12.65 40.02 14.58 +4.20 

ขอมูล ณ วันท่ี 22 เมษายน 2564 
กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2 
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ผลการประเมินเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

คะแนนเฉล่ีย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 
ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

X  S.D. X  S.D. ผลตาง X  X  S.D. ผลตางX  
ภาษาไทย 50.45 14.66 55.18 16.00 -4.73 54.29 16.22 -3.84 
ภาษาอังกฤษ 28.60 8.51 34.14 14.52 -5.54 34.38 14.93 -5.78 
คณิตศาสตร 20.31 8.74 25.82 15.23 -5.51 25.46 15.02 -5.15 
วิทยาศาสตร 27.49 6.67 30.17 9.73 -2.68 29.89 9.66 -2.40 
เฉล่ียรวม 31.71 9.64 36.32 13.87 -4.61 36.00 13.95 -4.29 

ผลการประเมินเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

 
ผลตางX  

 

กลุมสาระการเรียนรู 
ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

X  S.D. X  S.D. 
ภาษาไทย 51.75 13.62 50.45 14.66 -1.30 
ภาษาอังกฤษ 28.38 6.99 28.60 8.51 +0.22 
คณิตศาสตร 22.21 10.29 20.31 8.74 -1.90 
วิทยาศาสตร 28.33 7.10 27.49 6.67 -0.84 

เฉล่ียรวม 32.67 9.50 31.71 9.64 -0.96 

ขอมูล ณ วันท่ี 22 เมษายน 2564 
กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 2 
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          ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนท่ี 2 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา 
1. พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) 

การศึกษาต้องมุ่งพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 
ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
 1. มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง  
 2. ยึดมั่นในศาสนา  
 3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  
 4. มีการเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง - มีคุณธรรม  

   1. รู้จักแยกแยะสิ่งผิด – ชอบ/ชั่ว - ดี  
   2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม  
   3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว  
   4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

ด้านที่ 3 มีงานท า และมีอาชีพ  
   1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งมั่นให้เด็ก
และเยาวชนรักงาน สู้งานท างานจนส าเร็จ  
   2. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น
และมีงานท าในที่สุด  
   3. ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 

ด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดี  
   1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน  
   2. ครอบครัวสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการต้องเสริมสร้างให้ทุกคนมีโอกาสท า
หน้าที่เป็นพลเมืองดี  
   3.  การ เป ็นพล เม ืองด ี ค ือ  “เห ็นอะไรที ่จ ะท า เ พื ่อบ ้าน เม ือ ง ได ้ก ็ต ้อ งท า ” เ ช ่น                
งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร  

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560 
 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อน

วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 

เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วยรัฐต้องด าเนินการให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
จัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
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แห่งชาติด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติในการด าเนิน การ
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้อง
ด าเนินการให้ผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน          
ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและ     
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้
มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน
ภาษีด้วย ทั้งนี ้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการ
กองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  

 
3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 

ประเทศไทยมีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี เพ่ือให้การพัฒนาประเทศมีความต่อเนื่องและมีแนวทาง
ที่ชัดเจน โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

3.1 วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
3.2 เป้าหมาย 
 1.) ความม่ันคง 
    1.1) การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั ้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเร ือน และปัจเจกบุคคล และ                
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

    1.2) ประเทศมีความมั ่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์ ที ่เข ้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที ่ย ึดเหนี ่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมี           
ความมั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

    1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

    1.4) ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต 
มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

    1.5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า  
 2.) ความม่ังคั่ง 
    2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื ่อง ยกระดับเป็นประเทศ     

ในกลุ ่มรายได้สูง ความเหลื ่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้ร ับผลประโยชน์จากการพัฒนา        
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 

    2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  
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    2.3)  ความสมบูรณ์ในทุนที ่จะสามารถสร ้างการพัฒนาคนอย่างต ่อเนื ่อง ได ้แก่          
ท ุนมน ุษย ์ ท ุนทางป ัญญา ท ุนทางการ เง ิน  ท ุนที ่เป ็น เครื ่องม ือ เครื ่อ งจ ักร  ท ุนทางส ังคม และ                   
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.) ความยั่งยืน 
    3.1) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน       

ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิ นพอดีไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  

    3.2) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  

    3.3) ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.3 วัตถุประสงค์ 

 1.) เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 2.) เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียมเป็นธรรม 
 3.) เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
 4.) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม  
3.4 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง  มีเป้าหมายดังนี้ 

  1.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
      1.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
      1.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั ่นคง ภาคร ัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน                

มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
       1.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม

ระหว่างประเทศ 
       1.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายดังนี้ 
  ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
      ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายดังนี้  
  3.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
      3.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายดังนี้  
  4.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  
      4.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา                     

เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
      4.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัด การ

ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม           
มีเป้าหมายดังนี้ 

  5.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป                          
ได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

      5.๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ                            
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

      5.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล                          
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  

      5.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

ย ุทธศาสตร ์ที ่ 6  ด ้านการปร ับสมด ุลและพ ัฒนาระบบการบร ิหาร จ ัดการภาคร ัฐ                
มีเป้าหมายดังนี้ 

     6.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง                            
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

     6.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
     6.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     6.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ  

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) 
  4.1 วัตถุประสงค์ 

  1.) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น    
คนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

  2.) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมใน     
การเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน
มีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

  3 . )  เ พื ่อ ให ้เ ศรษฐก ิจ เข ้มแข ็ง  แข ่งข ัน ได ้ ม ีเ สถ ีย รภาพ และม ีความยั ่ง ย ืน              
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น 
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ า  

  4.) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

  5.) เพื ่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และ            
มีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

4.2 เป้าหมายรวม ประกอบด้วย 
  1.) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม

บรรทัดฐานที ่ด ีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื ่นรู ้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู ้เท่าท ัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
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  2.) ความเหลื ่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมี     
ความเข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม  
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

  3.) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูล
ฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพื้นที่
วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

  4.) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี  
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์
ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม 
ในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื ่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่ม ูลค่า  
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุ น
และการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  

  5.) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการ
แทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีอิสระมากขึ ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที ่จ ัดท าโดยสถาบัน         
การจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและ
ระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากร
ภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมขึ้น  

4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
   1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น  
    2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น  
    3. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้  

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ปร ับเปลี ่ยนค ่าน ิยมคนไทยให ้ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม ม ีว ิน ัย  จ ิตสาธารณะ  

และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
  2. พัฒนาศักยภาพคนให้ม ีท ักษะความรู ้ และความสามารถ ในการด ารงช ีว ิต  

อย่างมีคุณค่า  
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
   1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม  

ที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
   2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ  
 แนวทางการพัฒนา 
   1. เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถ

เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  
   2. ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส  

ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ

ม่ังคั่งและยั่งยืน 
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
   1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ  
   2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย ์ส ิน           

มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น  
  แนวทางการพัฒนา 
   การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก

ของชาติ โดยน าแนวทางพระราชด าร ิไป เผยแพร่และพัฒนา และด าเน ินกิจกรรมที ่เกี ่ยวข ้องก ับ       
โครงการพระราชด าริ รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
   เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
  แนวทางการพัฒนา  
   ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง  
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5. แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
  เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ

เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา    
และการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม    
ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร  
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้
กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมาย            
ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท
เปลี ่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข ้างหน้า และมีย ุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัด   
การศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ  2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และ       
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา              
5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น       
มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

6. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
  กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และพิจารณาเห็น

ว่าสถานการณ์ในปัจจุบัน มีปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยมากขึ้น  
ทั้งในด้านกฎหมาย ด้านโยบายและแผน รวมถึงบริบทอื่นที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้การด าเนินงานเกี่ยวกับ
การจัตการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจน
เป ็น ไปตามข ้อก าหนดของกฎหมาย สอดคล ้องก ับแนวนโยบายและเป ้าหมายการพ ัฒนาของ         
ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ          
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพื่อเป็นการรวมพลังใน    
การผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจากหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องในการด าเนินการ
ให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแล และพัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ในระ ดับที่
สูงขึ ้น เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการขับเคลื ่อน 6 ประเด็น        
ยุทธ์ศาสตร์ 1 ) สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม                     
2) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 3) ส่งเสริม และพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 4) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ สื่อ นวัตกรรม
การจัดการศึกษาปฐมวัย 5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 6) จัดระบบข้อมูลและ
สารสนเทศการศึกษาปฐมวัย และ 7) ปรับปรุงกฎหมาย กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  
 
 
 



๒๐ 
 

 

7. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)              
ที่สอดคล้องเชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้         
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา 
8.  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 ตามที ่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ     
ว ิธ ีก ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี  พ.ศ.  2546 และที่ แก้ ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2562                  
ส านั กงานคณะกรรมการก า ร ศ ึก ษ า ขั ้น พื ้น ฐ า น  จ ึง ไ ด ้จ ัด ท า แ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิร า ช ก า ร ร ะ ย ะ  3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนอื่น ๆ ในปี 
พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระส าคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม 
และประเทศชาติ  2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงว ัยและการสร้างส ังคม แห่งการเร ียนรู ้                        
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา                 
โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการส าคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว 

 เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เดิมในแผนปฏิบัต ิราชการร ะยะ 3 ปี  
(พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ 6 เรื่อง  
ตามนโยบายและจุดเน้นเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ      
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กระทรวงศึกษาธิการมีป ระกาศนโยบาย 
การจ ัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธ ิการ ประจ าป ี 2564-2565 และนโยบายของส าน ักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานมีการปรับเปลี ่ยน จึงมีการปรับแผนปฏิบัต ิราชการระยะ 3 ปี         
(พ.ศ.2563-2565) มาสู่แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564-2565  ซึ่งก าหนดสาระส าคัญไว้ 
4 เรื่อง ที่สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการบูรณาการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการส าคัญ เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศต่อไป 

 



๒๑ 
 

 

9. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(พ.ศ. 2564 - 2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ ก า หนด ไว้ อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ล  เ ชื่ อม โ ย งสอดคล้ อ งกั บยุ ทธศาสตร์ ช าติ   
พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงศึกษาธิการ           
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และนโยบาย          
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทางใน     
การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งมีสาระส าคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้
ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 2) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัย
เรี ยนทุกคน 3) ยกระดับคุณภาพการศึ กษาให้สอดคล้ องกับการเปลี่ ยนแปลงในศตวรรษที่  21                               
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  โดยมีเป้าหมาย จ านวน 14 เป้าหมาย ตัวชี้วัด จ านวน 18 ตัวชี้วัด 
และแนวทางการพัฒนา จ านวน 49 แนวทาง เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของประเทศต่อไป 
10. นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา  

วันพฤหัสบดีที ่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน        
จ าแนกเป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย                            
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและ
ความสงบสุข ของประเทศ 3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทย  
ในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและ   
การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวน   
การ เร ียนรู ้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช ่วงว ัย  9)  การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ     
หลักประกันทางสังคม 10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                 
และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื ่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชวี ิต            
ของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการ
เศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม        
5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียม     
คนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและ     
ฝ ่ายราชการประจ า 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที ่ชายแดนภาคใต้           
10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย        
12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ 
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11. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 - 2565  
 นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ ดังนี้ 
  ข ้อ  1 ก า ร ป ร ับ ป ร ุง ห ล ัก ส ูต ร แ ล ะ ก ร ะบ ว น ก า ร เ ร ีย น รู ้ใ ห ้ท ัน ส ม ัย  แ ล ะ                      

ทันการเปลี ่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที ่ 21 โดยมุ ่งพัฒนาผู ้เร ียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู ้       
ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

  ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อ
ทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน  

  ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
(NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีว ิตประจ าวัน เพื ่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  

  ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริม
สน ับสน ุนสถานศ ึกษา ให ้ม ีความ เป ็นอ ิส ระและคล ่องต ัว  การกระจายอ านาจการบร ิหารและ                  
การจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการ
ปรับปรุงเพื่อก าหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและก ารจัด
การศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

  ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัด
ทดสอบวัดความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ 
เพ่ือให้ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุง
ให้ทันสมัยตอบสนองผลสัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

  ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั ่วถึงทุกกลุ ่มเป้าหมาย รวมถึง      
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา 
มีความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ ่มอื ่นๆ  
กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง  

  ข้อ 7 การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)  
สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและ
การจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเชียนได้  

  ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้ร ับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา      
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณา
การการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม  
โดยหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัต ิการเพื ่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และ              
มีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 



๒๓ 
 

 

  ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เพื่อให้ผู ้จบการศึกษระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแช่งขันในเวทีโลกได้  

  ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี          
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

  ช้อ 11 การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู ้ด้อยโอกาส  
ทางการศึกษา และผู ้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

  ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยืดหลักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
12. นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

   1. ความปลอดภัยของผู ้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการใน      
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง
คุ ้มครองความปลอดภัยทั ้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู ้เรียนมีความสามารถใน       
การดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม  

   2. หล ักส ูตรฐานสมรรถนะ มุ ่ง เน ันการจ ัดการเร ียนรู ้ที ่หลากหลายโดยย ึด
ความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมถรรนะที่ต้องการ 

   3. ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าช้อน 
เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

   4. ข ับ เคลื ่อนศ ูนย ์ความ เป ็น เล ิศทางการอาช ีวศ ึกษา ( Excellent Center) 
สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็น
เลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  

   5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เนันพัฒนาทักษะอาชีพของ
ผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศ 

   6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน 
เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที ่เหมาะสมเพื่อเตรียม     
ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

   7. การจัดการศึกษาส าหรับผู ้ที ่ม ีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจ ัด
การศึกษาให้ผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคม  
อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตระหนักถึงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 

ซึ่งถือเป็นส่วนส ำคัญยิ่งในกำรพัฒนำประเทศให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วใน     
ท ุกด ้ำน  ด ังนั ้น  เ พื ่อ ให ้กำรด ำ เน ินกำร เก ิดผลส ัมฤทธิ ์และสอดคล ้องก ับ แผนกำรปฏิรูปประเทศ            
โดยเฉพำะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock)              
ที ่มีควำมส ำคัญเร่งด่วน และสำมำรถด ำเนินกำรและวัดผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 –             
พ.ศ. 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้แก่  (1) กำรสร้ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัย  (2) กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู ่กำรเร ียนรู ้           
ฐำนสมรรถนะ เพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ (3) กำรสร้ำงระบบกำรผลิตและ
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที ่มีคุณภำพ จึงก ำหนดนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ           
ขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
   1. ด้านความปลอดภัย 

พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้ก ับผู ้เร ียน ครู และบุคลำกร          
ทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
กำรมีสุขภำวะที่ดี สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 

 2.  ด้านโอกาส 
      2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ  

วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ให้สมกับวัย  
 2.2 ด ำเนินกำร ให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงมีคุณภำพ

ตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพ่ือกำรศึกษำต่อ และประกอบอำชีพตรง
ตำมศั กยภำพและควำมถนั ดของตนเอง รวมทั้ งส่ งเสริ มและพัฒนำผู้ เรี ยนที่ มี ควำมสำมำรถพิ เศษ 
สู่ควำมเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  

 2.3 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
อย่ำงเท่ำเทียมกัน  

 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต มีพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ พึ่งตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์  
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.  ด้านคุณภาพ  
     3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู ้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็น           

ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง  
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง  

  3.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง  
นวัตกรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
และกำรเลือกศึกษำต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำ 

  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่จ ำเป็น            
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสมดุล    
ทุกด้ำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  
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  3.4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู  

 4. ด้านประสิทธิภาพ 
   4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อน   

บนฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  
4.2 พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็ก  

และโรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  4.3 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจ ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 

ปีที่ 1 - 3 น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 
  4.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ และสถำนศึกษำ

ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
  4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ  

และกำรเพ่ิมควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
  4.6 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
 โดยสรุปแล้ว ควำมสอดคล้องของแผนในระดับต่ำง ๆ ที ่สอดคล้องกับภำรกิจของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แผนระดับที่ 1 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงยั่งยืน โดยมียุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องหลักในด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร  
ส่วนแผนระดับที ่ 2 ซึ ่งเป็นแนวทำงกำรขับเคลื ่อนประเทศในมิติต่ำงๆ เพื่อบรรลุตำมเป้ำหมำยของ
ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ อันเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์โควิด - 19 พ.ศ. 2564 – 2565 แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) ในแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบำยและแผนระดับชำติ   
ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ และแผนระดับที่ 3 เป็นแผนที่จัดท ำขึ้นโดยหน่วยงำนของรัฐ เพื่อถ่ำยทอด
เป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ     
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้แก่ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนปฏิบัติกำรด้ำน  
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ของกระทรวงศึกษำธิกำร (พ.ศ. 2563 – 2565) แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี       
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)      
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (พ.ศ. 2564 - 2565) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน นอกจำกนี้ ยังพิจำรณำนโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) 
นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 – 2565 และนโยบำย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั ้นพื ้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 256 4 - 2565 ในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรดังกล่ำว เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติรำชกำรอีกด้วย  
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วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบุรี 
 “เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่ำอยู่ น่ำกิน น่ำเที่ยวระดับประเทศ” 
ยุทธศาสตร์ (Strategies) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภำพท่ียั่งยืนด้วยหลักปรัชญำ    
                   ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม อย่ำงสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร และให้เติบโตจำกฐำนกำรเกษตรแบบครบวงจร 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำเมือง กำรค้ำ กำรผลิต กำรบริกำร และอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวที่มีคุณภำพ 
จุดยืนจังหวัดเพชรบุรีด้านการศึกษา 

                 1.สร้ำงเมืองเพชรบุรีให้เป็นสังคมคุณภำพที่มี เอกลักษณ์ของกำรเป็นสังคมอุดมปัญญำ          
สังคมเอ้ืออำทรต่อกันสังคมแห่งโอกำสส ำหรับทุกคน สังคมเป็นธรรมและเท่ำเทียม สังคมคุณธรรมเข้มแข็ง    
และเป็นสังคมแห่งควำมเกื้อกูลแบ่งปัน มุ่งพัฒนำให้เป็นต้นแบบสังคมคุณภำพระดับประเทศ ที่เป็นเมือง น่ำอยู่ 
น่ำกิน น่ำเที่ยว 
                 2.กำรปฏิรูปและปรับเปลี่ยนระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติของจังหวัดเน้นให้มี
ควำมอุดมสมบูรณ์ มีระบบกำรจัดกำรทั้งต้นทำงกลำงทำงและปลำยทำง ที่มีประสิทธิภำพใน กำรเป็น        
แหล่งต้นทุนที่มีคุณค่ำต่อระบบกำรเกษตร กำรท่องเที่ยว กำรพัฒนำจังหวัด และวิถีชีวิตของชุมชน ประชำชน
มุ่งสร้ำงจังหวัดให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกร 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีด้านการศึกษา 
                กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภำพท่ียั่งยืนด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์จังหวัดเพชรบุรีด้านการศึกษา 
                 เสริมสร้ำงควำมพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภำพในกำรเป็นเมืองแห่งกำรเรียนรู้ พร้อมรับ         
กำรเปลี่ยนแปลงก้ำวสู่สำกล 

สถานภาพด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 
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  วิสัยทัศน์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  
     “ประชำกร มีควำมมั่นคงในชีวิต มีศักยภำพในกำรแข่งขัน รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง” 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ   
                    ในกำรแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
(ใช้ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นยุทธศำสตร์หลักในกำรขับเคลื่อนกำรศึกษำของ  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี) 
พันธกิจ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
๑. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชำชนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
๒. ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนรองรับควำมต้องกำรในพ้ืนที่และตลำดแรงงำนพร้อม 
    แข่งขันได้ในระดับสำกล 
๓. ส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. สร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ พ้ืนฟูระบบนิเวศน์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๕. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
เป้าประสงค์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
ประชำชนมีคุณภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม ด ำเนินชีวิตอย่ำงมีควำมสุข ตำมหลักปรัชญำของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
ค่านิยมหลัก (CORE VALUE) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

ENGLISH ไทย 
 P = PROACTIVELY 
 H = HONESTY 
 E = ENDURANCE 
 T = TEAM WORK 
          “PHET” 

 ท างานเชิงรุก 
 ความซื่อสัตย์ 
 ความอดทน 
 การท างานเป็นทีม 
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8. ทิศทางแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 ได้ศึกษำวิเครำะห์บริบทที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย        
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ ฯ         
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ร ะยะ  20  ป ี (พ . ศ .  25 61  -  2580 )  แผนปฏ ิร ูปประ เทศด ้ำนกำรศ ึกษำ  น โยบำยร ัฐบำล            
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ         
พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และ 2566 
น โ ยบำยจั ด ก ำ ร ศึ ก ษ ำ รั ฐ มน ตรี ว่ ำ ก ำ ร ก ร ะทร ว งศึ ก ษ ำ ธิ ก ำ ร  ( น ำ งส ำ วต รี นุ ช  เ ที ย น ท อ ง )  
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 จุดเน้นของ          
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และ แผนพัฒนำ           
จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2561 – 2565) ดังนี้ 

8.1 วิสัยทัศน์ 
  “เป็นองคก์รคณุภาพทางการศกึษา สรา้งคนดี มีความสุขบนพืน้ฐานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21” 

8.2 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและ
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพ่ือสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและ
คุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21  
 4. ส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ
บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ 
 6. ส่งเสริม สนับสนุน จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) 
 7. ส่งเสริม สนับสนุนปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และ              
จัดกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
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8.3 ค่านิยมองค์กร  
“พลัง 2 (พลังกาย พลังใจ) พัฒนา 3 (พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาตน) 

 

8.4 เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม 

๒. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬำ ภำษำ และอ่ืน ๆ 
ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ  

๓. ผู้ เรียน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้  คิดริ เริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้  มีทักษะ  
มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย  
มีควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเป็นพลเมือง  
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้ำวสู่สำกล น ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

๔. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร) กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ 

๕. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมรู้และจรรยำบรรณ    
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

๖. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 และสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำ           
เพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 และสถำนศึกษำ มีสมดุลในกำรบริหำร
จัดกำรเชิงบูรณำกำร มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ และ         
กำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้งำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 

๖. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 และสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำ          
เพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 และสถำนศึกษำ มีสมดุลในกำรบริหำร
จัดกำรเชิงบูรณำกำร มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ และ         
กำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้งำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 
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8.5 กลยุทธ์ 
จำกวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ค่ำนิยมองค์กำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เพชรบุรี เขต 2 จึงก ำหนดกลยุทธ์ ปีงบประมำณ 2565 ที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ    
ขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่  ๑  กำรจัดกำรศึกษำด้ำนควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่  ๒  กำรจัดกำรศึกษำด้ำนโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 
            กลยุทธ์ที่  3  กำรจดักำรศึกษำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21              
            กลยุทธ์ที่  4  กำรจัดกำรศึกษำด้ำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

8.6. จุดเนน้และแนวทางการพัฒนาการศึกษา ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  
 จุดเน้นที่ 1 เทิดทูนสถำบันหลักของชำติ  
 จุดเน้นที่  2 แก้ปัญหำกลุ่มผู้ เรียนที่ ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ               
โรคโควิด – 19 โดยเพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ ฟ้ืนฟูภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ (Learning Loss 
Recovery) ให้กับ ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดควำมเครียดและสุขภำพจิตของผู้เรียน 
 จุดเน้นที ่3 ควำมปลอดภัยในโรงเรียน  
 จุดเน้นที ่4  ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอำยุ 3 – 5 ปี และผู้ เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน      
เข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ และป้องกันกำรหลุดออกจำกระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคัน 
และเด็กพิกำรที่ค้นพบจำกกำรปักหมุดบ้ำนเด็กพิกำรให้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ 
 จุดเน้นที ่5  กำรจัดท ำพัฒนำหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะ รวมทั้งจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้เหมำะสม
ตำมวัยของผู้เรียน 
 จุดเน้นที ่6  ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติที่หลำกหลำยรูปแบบ (Active Learning) มีกำรวัด และ
ประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 
 จุดเน้นที ่7    มุ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ทุกระดับ 
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โรงเรียนแหงความสุข 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
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        แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนท่ี 3 



๓๙ 
 

แผนปฏิบตักิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ไดวิเคราะหโครงการ/กิจกรรม เปนไปตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12          
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบาย
และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.  2565  และนโยบายจุดเนนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผลวิเคราะหสภาพแวดลอมของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยไดจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ในวงเงินงบประมาณ 5,118,203 บาท เพ่ือใชสําหรับบริหารจัดการศึกษา ดังนี้ 

1. งบบริหารจัดการสํานักงาน (งบดําเนินงาน) จํานวน  3,200,000  บาท 
     1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  จํานวน  2,700,000  บาท 
     1.2 คาสาธารณูปโภค  จํานวน     500,000  บาท 

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา   จํานวน  1,918,203  บาท  
 

ตารางแสดงกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2565 

ท่ี รายการงบประมาณ งบประมาณ 
1 งบบริหารสํานักงาน 

- คาตอบแทน ใชสอย และวัสด ุ  2,700,000   

- คาสาธารณูปโภค                    500,000   

รวมงบประมาณงบบริหารสํานักงาน 3,200,000 

2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
- กลยุทธท่ี  ๑ การจัดการศึกษาดานความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 125,000 

- กลยุทธท่ี  ๒ การจัดการศึกษาดานโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับ  
                    ประชากรวัยเรียนทุกคน 

57,610 

- กลยุทธท่ี  ๓   การจัดการศึกษาดานคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการ   
                    เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

226,238 

- กลยุทธท่ี  ๔  การจัดการศึกษาดานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 1,509,355 

รวมงบประมาณงบพัฒนาคุณภาพฯ 1,918,203 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 5,118,203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 
 

ตารางแผนการใชจายงบดําเนนิงาน งานประจํา ปงบประมาณ 2565 จําแนกเปนรายไตรมาส 

รายการ 
งบ 

ประมาณ 

การเบิกจาย 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

คาปฏิบัติงานการนอกเวลาราชการ - - - - - 

คาซอมแซมยานพาหนะ 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

คาซอมแซมครุภณัฑ 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

คาซอมแซมสิ่งปลูกสราง 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

คาเบ้ียเลี้ยง ท่ีพักและพาหนะ 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 

คาใชสอยในการตอ พรบ.รถยนต 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

คาใชจายในการประชุม(กตปน./

ผูบริหาร/พุธเชา ฯลฯ) 
100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

คาตอบแทนลูกจาง  1,812,000 453,000 453,000 453,000 453,000 

คาใชสอยอ่ืนๆ/นํ้าดื่ม/คาขนขยะ 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 

คาวัสด ุ 250,000 62,500 62,500 62,500 62,500 

คานํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 

คาสาธารณูปโภค 500,000 125,000 125,000 125,000 125,000 

รวมคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 3,200,000 800,000 800,000 800,000 800,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

ตารางงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา แสดงโครงการ/กิจกรรม จําแนกตามกลยุทธ 
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    กลยุทธท่ี 1 : การจัดการศึกษาดานความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

ท่ี โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 นักเรียนปลอดภัย 100,000 สงเสริม ฯ  
2 กิจกรรม 5 ส “big Cleaning Day” ปรับปรุงภูมิทัศน  

สพป.เพชรบุรี เขต 2 
25,000 อํานวยการ  

 รวมกลยุทธท่ี 1 ...จํานวน 2 โครงการ 125,000 

กลยุทธท่ี 2 : การจัดการศึกษาดานโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 

ท่ี โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 โครงการการประเมินความสามารถดานการอานของผู เรียน 
(Reading Test : RT) นัก เ รี ยนระดับ ช้ันประถมศึกษาป ท่ี  ๑            
ปการศึกษา 2564  

17,350 นิเทศ ฯ  

2 โครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาไทย 40,260 นิเทศ ฯ  
 รวมกลยุทธท่ี 2 ...จํานวน 2 โครงการ  57,610 

   กลยุทธท่ี 3 : การจัดการศึกษาดานคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

ท่ี โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 โครงการการประชุมผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา,
ผูอํานวยการกลุม/หนวย,บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  

96,000 อํานวยการ  

2 โครงการนิเทศเพ่ือยกระดับคณุภาพการศึกษา  60,000 นิเทศ ฯ  
3 โครงการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ป

การศึกษา 2564  
40,238 นิเทศ ฯ  

4 โครงการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี และการสื่อสาร เว็บไซตใน
การบริหารจั ดการสํ าหรับสํ า นักงานเขต พ้ืน ท่ีการศึ กษา
ประถมศึกษาเพชรบุร ีเขต 2  

30,000 สงเสริม
การศึกษา
ทางไกล ฯ 

 

 รวมกลยุทธท่ี 3 ...จํานวน 4 โครงการ 226,238 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

กลยุทธท่ี 4 : การจัดการศึกษาดานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา     

ท่ี โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ. ศ.2565 

94,870 
นโยบายและแผน  

2 โครงการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลกูเสือในสถานศึกษา  60,000 สงเสริม ฯ  
3 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ประจําป 2565 
41,860 พัฒนาครู ฯ  

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสรมิสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ระบบการควบคุมภายในใหกับสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดฯ 

34,800 อํานวยการ  

5 โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา        
ตามภารกิจ สพป.เพชรบุรี เขต 2 

140,000 นิเทศ ฯ  

6 โครงการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 20,000 ตสน.  
7 โครงการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาหลักสตูร    

“การเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซือ้จัดจางและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุ
และวิธีการจดัซื้อจัดจางพัสดุท่ีตองการสงเสริมและสนับสนุน” 

60,000 
 

การเงิน ฯ ดําเนินการ
เมื่อไดรับ
จัดสรร

งบประมาณ
เพ่ิมเตมิ 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

388,625 พัฒนา ฯ ดําเนินการ
เมื่อไดรับ
จัดสรร

งบประมาณ
เพ่ิมเตมิ 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 477,300 พัฒนา ฯ ดําเนินการ
เมื่อไดรับ
จัดสรร

งบประมาณ
เพ่ิมเตมิ 

10 โครงการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม ตาํแหนงครูผูชวย 118,700 พัฒนา ฯ ดําเนินการ
เมื่อไดรับ
จัดสรร

งบประมาณ
เพ่ิมเตมิ 

11 โครงการการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  
สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 

73,200 บุคคล ฯ ดําเนินการ
เมื่อไดรับ
จัดสรร

งบประมาณ
เพ่ิมเตมิ 

 รวมกลยุทธท่ี 4 ...จํานวน 11 โครงการ 1,509,355 
 รวมกลยุทธท่ี 1 – 4 ท้ังสิ้น 19 โครงการ 1,918,203 

 



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ 

กลยุทธที่ 1  

 การจัดการศึกษาดานความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 



ชื่อโครงการ     โครงการนักเรียนปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ชาติ                     เป้าหมายที่ 3  :  พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง  
                                          และมีคุณภาพ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเรียนรู้  
                                        ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ 

          ทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

นโยบายรัฐบาล    นโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ     การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -                
                                          2565 ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ข้อ 1 

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -  
2565   ฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 QA. ข้อ 1 

สนองนโยบายของ สพฐ.  ด้านความปลอดภัย/ ด้านโอกาส 
                                          ยกระดับคุณภาพการศึกษา และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
จุดเน้นของ สพป.  เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน / ติดตาม                                         
                                        ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มยากจนและกลุ่มด้อยโอกาสในพื นที่บริการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  จ.ส.อ.ภัทรักษ์  สุขกันตะ, นางณัฎฐา  สุขสา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ    กุมภาพันธ์  2565 – กันยายน 2565 
ลักษณะโครงการ    ใหม่   (ใช้งบประมาณ) 

1. หลักการและเหตุผล 

                  จากสถานการณ์ในปีที่ผ่านจังหวัดเพชรบุรี นักเรียนในสังกัดได้ประสบปัญหาสถานการณ์       
การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ ้า และบางส่วนประสบปัญหาเด้านความปลอดภัย เช่น อุทักภัย และ
วาตภัยซึ่งส่งผลต่อการด้ารงชีวิตประจ้าวัน  การเรียน และคุณภาพชีวิตของนักเรียน 
                 จากนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565             
ที่เกี่ยวข้องกับส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  ได้แก่ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาตั งแต่ระดับปฐมวัย การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนอง      
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ และการสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ     
จึงได้ก้าหนดโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายด้าน             
ความปลอดภัย ด้านโอกาส ซึ่งจากนโยบายด้านความปลอดภัยนั นให้ผู้เรียนปลอดภัย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ ้า และด้านโอกาส สนับสนุน ให้เด็ก ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
                    เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กับนักเรียน โดยเราจะไม่ทิ งใคร ไว้ข้างหลัง การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง      
เท่าเทียมทั่วถึงและปลอดภัย มีภูมิคุ้มกัน เป็นการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ ้า ปัญหาด้านความปลอดภัย เช่น อุทักภัย วาตภัย การถูกล้อลังแก หรือ การบลูลี่ และ    
ภัยอื่น ๆ ที่ซึ่งส่งผลต่อการด้ารงชีวิตประจ้าวัน  การเรียนและคุณภาพชีวิตของนักเรียน  
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2. วัตถุประสงค์ 

1.1  เพ่ือติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ เพ่ิมภูมิคุ้มกันนักเรียน ที่ประสบปัญหา   
1.2  เพ่ือป้องกันไม่ให้นักเรียนออกจากระบบการศึกษา  
1.3  เพ่ือส่งต่อนักเรียน ด้านอาชีพ และนักเรียนที่ประสบปัญหา 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 นักเรียนในสังกัด  
3.1.2 โรงเรียน 123 แห่ง 

                     3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1  เข้าถึงนักเรียนในสังกัดที่ประสบปัญหาได้รับโอกาส การดูแลช่วยเหลือ และ

ส่งต่อเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษา ป้องกันการหลุดออกนอกจากระบบ 

4. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ในห้วงเดือน กุมภาพันธ์  2565  - กันยายน 2565 

5. พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนในสังกัดและสถานที่อ่ืนที่เหมาะสม 

6. กิจกรรมและงบประมาณ   งบประมาณ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ้านวน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการและกิจกรรม   
 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
PHET ประกอบด้วย 
1 . Promotion support studentcare ส่ ง เ ส ริ ม 
สนับสนุน ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ เด็กนักเรียน การแก้  
ปัญหานักเรียนออกกลางคัน เด็กพิการ และกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้เข้าสู่ระบบ
การศึกษา   
-  จัดเก็บ จัดท้าข้อมูลนักเรียนที่มีความเสี่ยงจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ จากโรคอุบัติซ ้าอุบัติเหตุและอ่ืน ๆ 
- ประชุมปฏิบัติการจัดท้าเครื่องมือติดตาม  
- เยี่ยมบ้านร่วมกับสถานศึกษา 
- มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแบ่งปันก้าลังใจ /ทุน                             
- ประสานงานการส่งต่อ 

 19,600 20,000  
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กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
2. Team & Participation ภายใต้เครือข่ายที่ เข้มแข็ง 
เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายสหวิชาชีพ 
- จัดท้าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับภาคี
เครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

    

3. Happiness ให้มีความสุขในการเรียนรู้  อยู่ ให้ เป็น    
เ พ่ือความปลอดภัย   ในนักเรียนกลุ่มวางใจ(ปกติ )         
กลุ่มห่วงใย(เสี่ยง) กลุ่มใกล้ชิด(มีปัญหา) และกลุ่มเฝ้าระวัง
พิเศษ  (ประสบปัญหา)    
- ประชุมปฏิบัติ การคณะกรรมการขับ เคลื่ อน  ครู
ผู้รับผิดชอบ การเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาของนักเรียน 

   9,600 44,500   

4. Education new normal บนพื นฐานชีวิต วิถีใหม่ (ทักษะ
ชีวิต ภูมิคุ้มกันภัยรูปแบบต่าง ๆ ใช้สื่ออย่างหลากหลาย 
รู้เท่าทันดิจิทัล) 
- ประชุมปฏิบัติการจัดท้าเครื่องมือ“เพ่ิมการเรียนรู้     
ทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกัน บนพื นฐานชีวิตวิถีใหม่” 

 2,100   

5. จัดท้าข้อมูลสารสนเทศ             
-  ประชุมปฏิบัติการสรุปผล 
-  สรุปรายงาน ประชาสัมพันธ์ 
-  ยกย่อง ชมเชย 

 4,200   

รวมเงิน   9,600 70,400 20,000  
รวมเงินทั งสิ น 100,000  

 
  7. การประเมินผล 
 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่ประสบปัญหา          
ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างน้อยร้อยละ 90  

ติดตาม              
จัดเก็บข้อมูล 

แบบติดตาม                     
แบบจัดเก็บข้อมูล 

มีสารสนเทศนักเรียนที่ประสบปัญหา จัดเก็บข้อมูล แบบจัดเก็บข้อมูล 
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8. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565  10,000 50,000 40,000 100,000 

รวมทั งสิ น 100,000 

 



โครงการ     กิจกรรม 5 ส “ BIG Cleaning Day” และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
                                           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 
ยุทธศาสตร์ชาติ                        ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนปฏิรูปประเทศ                    ด้ำนกำรศึกษำ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ                ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ 
นโยบายรัฐบาล    กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบาย สพฐ.    นโยบำยที่ 1 ด้ำนควำมปลอดภัย  
แผนงาน                                พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.                  ที่ 5  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ                     โครงกำรประจ ำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                 นำงนำฎตยำ  ทิพย์ทิม      
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ             กลุ่มอ ำนวยกำร       
ระยะเวลาด าเนินการ                 1 ตุลำคม 2564 - 30 กันยำยน 2565 
............................................................................................................................. .......................................................  
1.  หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่
รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 122 โรงเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 อ ำเภอ คือ
อ ำเภอท่ำยำง อ ำเภอบ้ำนลำด อ ำเภอชะอ ำ และอ ำเภอแก่งกระจำน จึงมีผู้มำรับบริกำรจ ำนวนมำกตำมภำรกิจของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ฯ คือกำรให้บริกำรแก่สถำนศึกษำ ดังนั้น กำรสร้ำงบรรยำกำศให้ส ำนักงำนฯ สะอำด ร่มรื่นเป็น
ระเบียบ และมีควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร นอกจำกจะสร้ำงควำมประทับใจแล้ว ยังเป็นส่วน
หนึ่งของกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้มีมำตรฐำนที่สูงขึ้นซึ่งกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสำง สะดวก 
สะอำด สุขลักษณะและสร้ำงนิสัย เป็นกิจกรรมที่ช่วยในกำรจัดระเบียบ จัดสภำพแวดล้อม รวมทั้งกำรซ่อมแซมอำคำร
สถำนที่ให้มีควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน และกำรปรับภูมิทัศน์ให้สวยงำม ล้วนส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนในกำร
ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นและเกิดควำมประทับใจทั้งกำรให้บริกำรและสภำพแวดล้อมที่สวยงำม                                                                  
 

2.  วัตถุประสงค์  
           2.1  เพื่อให้อำคำรสถำนที่ท ำงำนมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย สภำพแวดล้อมสวยงำม  สะอำด ร่มรื่น
และมีควำมปลอดภัย 

2.2  เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน และผู้มำรับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs)  
      3.1.1 เชิงปริมำณ 
    -  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 จ ำนวน 63 คน 
      3.1.2 เชิงคุณภำพ 
    -  อำคำรสถำนที่ปฏิบัติงำน และอำคำรอ่ืน ๆ ได้รับกำรพัฒนำและซ่อมแซม อยู่ในสภำพดี   
                          สะดวกและปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน 
    -  สภำพแวดล้อมภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ สะอำด ร่มรื่น สวยงำม 
 



 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
       3.2.1  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 มีอำคำรสถำนที่และ
อำคำรอ่ืน ๆ ที่มีควำมสะอำด และปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน  
       3.2.2  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 มีสภำพแวดล้อมที่สะอำด ร่มรื่น
สวยงำม 
       3.2.3  ผู้มำรับบริกำร ได้รับควำมสะดวกและพึงพอใจในกำรมำรับบริกำร 

4.  รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยใน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ฯ 
ขั้นตอน 
1.1 จัดท ำโครงกำรและเสนอโครงกำร 
1.2 ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำนพัฒนำ 
สภำพแวดล้อมฯ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1.4 ด ำเนินงำนพัฒนำสภำพแวดล้อม 
ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ฯ 

ตุลำคม 2564 – 
กันยำยน 2565 

นำงนำฎตยำ  ทิพย์ทิม 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

  
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
    1 ตุลำคม 2564 ถึง 30 กันยำยน 2565  ณ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี  เขต 2 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

     งบพัฒนำคุณภำพจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2  จ ำนวน 25,000 บำท 
 

กิจกรรม 
งบประมำณ  

รวม 
ผู้รับ 

ผิดชอบ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
1. กิจกรรมพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยใน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ฯ 
    1.1 งำนปรับภูมิทัศน์สภำพแวดล้อม 
รอบ ๆ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ฯ 
    1.2 งำน Big Cleaning Day 
         - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 
60 คน ๆ ละ 30 บำท จ ำนวน 1 มื้อ 
        - ค่ำอำหำรกลำงวัน 60 คน ๆ ละ          
 50 บำท จ ำนวน 1 มื้อ 

 
 
      - 
 
 

- 
 
 

- 

 
 
- 
 
 

1,800 
 
 

3,000 

 
 

20,200 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

20,200 
 
 

1,800 
 
 

    3,000 

 

รวมงบประมำณ       - 4,800   20,200   25,000  
      หมายเหตุ      สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร 



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ 

กลยุทธที่ 2  

 การจัดการศึกษาดานโอกาสและ 

ความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 



โครงการ    การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
              นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2564 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์แผนความม่ันคงแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล    เรื่องการเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 ในระดับประถมศึกษา 
นโยบาย สพฐ.    ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
แผนงาน    พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.เพชรบุรี เขต 2ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                                          เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอรพินท์  น้อยค า และคณะ 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ระยะเวลาด าเนินงาน       ปีงบประมาณ 2565  (1 ตุลาคม  2564 - 30 กันยายน  2565) 

1. หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพอันจะน าไปสู่การ
พัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๒) โดยก าหนดจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่คลอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส าหรับใช้เป็นกลไกขับเคลื่อน เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้ความส าคัญต่อ         
การเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งแต่วัยเริ่มต้น และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาจึ งได้
ก าหนดนโยบาย “ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” และนักเรียนเมื่อจบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดโครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเป็นไปใน
ทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน และผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลส าคัญที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน คุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งเป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพผู้ เรียนใน
ระดับประเทศต่อไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒  จึงจัดให้มีการประเมินความสามารถด้าน
การอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  โดยประเมินความสามารถตามสมรรถนะการ
อ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง ตามจุดเน้นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อันน าไปสู่การก าหนดนโยบายการศึกษา และการน าไปใช้วินิจฉัย
ข้อบกพร่องความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนจากความส าคัญดังกล่าว  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลส าคัญที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 

 
 
 
 
 
 



๒ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน (การอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง) ของผู้เรียน 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ และโรงเรียนสังกัดต ารวจตระเวนชายแดน 
 ๒.๒ เพ่ือได้ทราบข้อมูลความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษาและระดับผู้เรียนรายบุคคล 
   ๒.๓ เพ่ือก ากับ ติดตาม และควบคุม คุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงผลผลิต (Output) 

                     3.1.1 ประเมินนักเรียนทุกคนของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน 1,๗๕0 คน ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
                     3.2.1 นักเรียนระดับคุณภาพปรับปรุงลดลงร้อยละ 4 และระดับดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 4          ของ
ปีการศึกษา 2564 
                     3.2.2 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 ของปี
การศึกษา 2564 

3.3 ผลที่คาดวา่จะเกิดขึ้น 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2564   
สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

          2.  ทราบข้อมูลความสามารถพ้ืนฐานที่จ า เป็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑              
ระดับสถานศึกษาและระดับผู้เรียนรายบุคคล 
  3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2564 สูงขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 

2. ครูน าผลการประเมินคุณภาพนักเรียนไปพัฒนานักเรียนตามแผนที่ก าหนด 

3. เขตพ้ืนที่การศึกษาก ากับ ติดตามและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา 

 3.5 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  3.5.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2564   
  3.5.2 ครผูู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 ตุลาคม  2564 -  30  กันยายน  2565 
5. สถานที่ด าเนินงาน ห้องประชุมเกษมกลั่นยิ่ง  สพป.เพชรบุรี เขต 2 
6. กิจกรรมและงบประมาณ  ............ 17,750.......... บาท 

 

 

 

 

 



๓ 

 

 

ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 วางแผนการด าเนินงาน 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับ
ศูนย์สอบ  

- - - - 

1.2 ศูนยส์อบส ารวจความประสงค์เข้ารับการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ของโรงเรียนในสังกัด 

- - - - 

กิจกรรมที่ 2  การด าเนินงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT) 

2.1 ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารแบบทดสอบ  
 แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่องและการอ่าน
ออกเสียง จ านวน ๒๐ หน้า  
 - ค่าถ่ายเอกสาร หน้าละ 0.50 บาท    
จ านวน  1,๔๐๐ ฉบับ  (๒๐×0.50× 
1,๔๐0) 
- ค่าซองขยายข้างส าหรับใส่แบบทดสอบ   
๕๙๐ ซอง ราคาซองละ5 บาท(๕๙๐×๕) 
- เชือกฟางส าหรับมัดข้อสอบ (เส้นเล็ก 
หนา)จ านวน  ๒๐ ม้วน ราคาม้วนละ ๔๐ 
บาท (๒๐×๔๐) 

-  
 
 
 
 

๑๔,๐๐๐ 
 

๒,๙๕๐ 
๘๐๐ 

- - 

2.๒ ด าเนินการสอบประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  

- - 

 

- - 

2.๓ คณะกรรมการระดับสนามสอบตรวจ
แบบทดสอบและรายงานผลการทดสอบ
ส่งให้กับ สพป.เพชรบุรี เขต 2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 17,750 - - 

กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผล 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 

รวมเงินทั้งสิ้น 17,750 

 

 



๔ 

 

7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ ๑ ปีการศึกษา 256๔ สูงขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 
2. ครูน าผลการประเมินคุณภาพ
นักเรียนไปพัฒนานักเรียนตาม
แผนที่ก าหนด 

3. เขตพ้ืนที่การศึกษาก ากับ 
ติดตามและควบคุมคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

- การประเมินความสามารถ
พ้ืนฐาน 

 
- การรายงานผล 
 

- การนิเทศ ติดตาม 
 

- แบบประเมิน 
 
  
 

- เอกสารรายงานผล 
 

- แบบนิเทศ ติดตาม 
 
 
 

8. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2564 - - - - - 
ปีงบประมาณ 2565 - 17,750 - -  

รวมทั้งสิ้น 17,750 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจาก สพป.เพชรบุรี เขต ๒ จ านวน 17,750 (ถัวจ่ายทุกรายการ) ดังนี้ 

 

ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 วางแผนการด าเนินงาน 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับ
ศูนย์สอบ  

- - - - 

1.2 ศูนยส์อบส ารวจความประสงค์เข้ารับการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ของโรงเรียนในสังกัด 

- - - - 

กิจกรรมที่ 2  การด าเนินงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT) 

2.1 ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารแบบทดสอบ  
 แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่องและการอ่าน
ออกเสียง จ านวน ๒๐ หน้า  
 - ค่าถ่ายเอกสาร หน้าละ 0.50 บาท    
จ านวน  1,๔๐๐ ฉบับ  (๒๐×0.50× 
1,๔๐0) 
- ค่าซองขยายข้างส าหรับใส่แบบทดสอบ   
๕๙๐ ซอง ราคาซองละ5 บาท(๕๙๐×๕) 
- เชือกฟางส าหรับมัดข้อสอบ (เส้นเล็ก 
หนา)จ านวน  ๒๐ ม้วน ราคาม้วนละ ๔๐ 
บาท (๒๐×๔๐) 

-  
 
 
 
 

๑๔,๐๐๐ 
 

๒,๙๕๐ 
 
 

๘๐๐ 

- - 

2.๒ ด าเนินการสอบประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  

- - 
 

- - 

2.๓ คณะกรรมการระดับสนามสอบตรวจ
แบบทดสอบและรายงานผลการทดสอบ
ส่งให้กับ สพป.เพชรบุรี เขต 2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 17,750 - - 
กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผล 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
รวมเงินทั้งสิ้น 17,750 

หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

 



 
 

โครงการ                       พัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย 
ยุทธศาสตร์ชาติ                     ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศ                  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
นโยบายรัฐบาล                      การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบาย สพฐ.                      ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
แผนงาน                               พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ    
                                          ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง   
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวอรพินท์ น้อยค้า และนางสาวนภัสนันต์  ฆังคัสสะ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ระยะเวลาด าเนินงาน       ปีงบประมาณ 2565  (1 ตุลาคม  2564 - 30 กันยายน  2565) 
 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

                       ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ได้ก้าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภาษาไทย ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง สื่อสารได้ มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
ตามช่วงวัย และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ นร้อยละ ๓ จากผลการทดสอบการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง      
เขียนคล่อง ของนักเรียนในสังกัด พบว่ายังมีกลุ่มนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการอ่านสูงขึ น ประกอบกับ
ในยุคปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ในการแสวงหาความรู้ สร้างนิสัยรักการอ่าน
และน้าความรู้ที่ได้จากการอ่านมาประยุกต์ออกแบบผลงานเชิงสร้างสรรค์ และน้าเสนอ เขียน สื่อสารแนวคิดของ
ตนเองให้ผู้อ่ืนเข้าใจ เพ่ือให้สอดคล้องกับความส้าคัญจ้าเป็นดังกล่าว ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต ๒ จึงได้จัดท้าโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทยเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาไทยให้
สูงขึ น        
 ๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพ่ือจัดแข่งขันทักษะภาษาไทยของผู้เรียน  
๒.๒ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน 
๒.๓ เพ่ือนิเทศ ติดตามการพัฒนาผู้เรียนทักษะด้านภาษาไทย 
       และนิเทศ ติดตาม การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั นสูงส้าหรับนักเรียน ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น 

๓. เป้าหมาย   
 ๓.๑ เชิงปริมาณ   

   ๑) โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
   2)  โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง มีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั นสูงส้าหรับนักเรียน  

ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 



 
 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
   1) โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยผ่านการแข่งขันทักษะภาษาไทย  

และใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน 
   2) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั นสูงส้าหรับนักเรียน ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น 

๔.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับศูนย์เครือข่าย 18 ศูนย์   มิ.ย.- ก.ค. 65 นางสาวอรพินท์  

น้อยค้า 
และนางสาว 
นภัสนันต์  
ฆังคัสสะ 
 
 

๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพ่ือตัดสินผลการแข่งขันใน
การคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื นที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยในระดับประเทศ 

  มิ.ย.- ก.ค. 65 

3 - นิเทศ ติดตาม การใช้สื่อในการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย 
- นิเทศ ติดตาม การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั นสูงส้าหรับ
นักเรียน ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น 

  มิ.ย.- ก.ย. 65 

 
๕.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 มิถุนายน – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5 
 สถานที่ด้าเนินการ โรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต ๒ , สพป.เพชรบุรี เขต ๒ และกรุงเทพฯ 
๖.  งบประมาณ (งบประมาณของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒) 
 จ านวน  40,260บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)  
 รายละเอียดดังนี   

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 

กิจกรรมที่ ๑  จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับศูนย์เครือข่าย 18 ศูนย์ จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ในการ
แข่งขันทักษะภาษาไทย  

20,00๐ 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพ่ือตัดสินผลการแข่งขันในการคัดเลือกตัวแทนระดับ
เขตพื นที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในระดับประเทศ 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการในวันตัดสินผลแข่งขัน 2๐ คน 2 มื อๆละ ๓๐ บาท เป็นเงิน   

 
 

1,๒๐๐ 
2. ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการในวันตัดสินผลแข่งขัน 2๐ คน 1 มื อๆละ ๘0 บาท เป็นเงิน   1,๖๐๐ 
3. ค่ากระดาษท้าเกียรติบัตร ๔ รีมๆละ ๒๔0 บาท เป็นเงิน ๙๖0 
๔. ค่าซื อวัสดุอุปกรณ ์(กระดาษ เอ ๔ ดินสอ ปากกา ซองใส่เอกสาร ซองใส่เกียรติบัตร กรอบเกียรติบัตร) ๗,๐๐๐ 
๕. ค่าซื อของรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ ๑๑ รายการ  รายการละ ๕๐๐ บาท ๕,๕๐๐ 
กิจกรรมที่ 3    
ประกวดสื่อการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั นสูง
ส้าหรับนักเรียน ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น 

4,000 

กิจกรรมที่ 4    
จัดท้าเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม และสรุปรายงานผล - 

รวมงบประมาณ 40,260 
 
 



 
 

7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
๑.โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยผ่านการแข่งขันทักษะ 
ภาษาไทย และการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน  

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

8. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2564 - - - - - 
ปีงบประมาณ 2565 - - 36,260 4,000 - 

รวมทั งสิ น 40,260 
 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 โรงเรียนในสังกัด 121 แห่งเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริม 
และพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยผ่านการแข่งขันทักษะภาษาไทย การใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย 
งบประมาณจ านวน  40,260 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 

กิจกรรมที่ ๑  จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับศูนย์เครือข่าย 18 ศูนย์ จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ในการ
แข่งขันทักษะภาษาไทย 

20,00๐ 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพ่ือตัดสินผลการแข่งขันในการคัดเลือกตัวแทนระดับ
เขตพื นที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในระดับประเทศ 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการในวันตัดสินผลแข่งขัน 2๐ คน 2 มื อๆละ ๓๐ บาท เป็นเงิน   

 
 

1,๒๐๐ 
2. ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการในวันตัดสินผลแข่งขัน 2๐ คน 1 มื อๆละ ๘0 บาท เป็นเงิน   1,๖๐๐ 
3. ค่ากระดาษท้าเกียรติบัตร ๔ รีมๆละ ๒๔0 บาท เป็นเงิน ๙๖0 
๔. ค่าซื อวัสดุอุปกรณ ์(กระดาษ เอ ๔ ดินสอ ปากกา ซองใส่เอกสาร ซองใส่เกียรติบัตร กรอบเกียรติบัตร) ๗,๐๐๐ 
๕. ค่าซื อของรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ ๑๑ รายการ  รายการละ ๕๐๐ บาท ๕,๕๐๐ 
กิจกรรมที่ 3    
ประกวดสื่อการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั นสูง
ส้าหรับนักเรียน ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น 

4,000 

กิจกรรมที่ 4    
จัดท้าเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม และสรุปรายงานผล - 

รวมงบประมาณ 40,260 
 

หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ 

กลยุทธที่ 3  

 การจัดการศึกษาดานคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับ 

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 



โครงการ  การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย, 
                              บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2   
ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
แผนแม่บท  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ    ยุทธศาสตร์ที่ 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
นโยบายรัฐบาล            การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
แผนงาน                    พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                              
สนองนโยบาย สพฐ.      นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
จุดเน้น สพป.              ข้อที่ 3 เพ่ิมระดับผลสัมฤทธิ์  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุภาพร   กลิ่นจันทร์   
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 –  30 กันยายน 2565 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  

     (1) เป้าหมายสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
    (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาจ าเป็นต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นแนวทาง
เดียวกัน และจะต้องมีการพัฒนาการศึกษาให้เจริญยิ่งขึ้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  
เขต 2 จึงก าหนดจัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าด้านนโยบายภาครัฐ ขอบข่ายการบริหาร ภารกิจงาน
และระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 2 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์) 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายคนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น  มีทักษะ      
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 จึงก าหนดจัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าด้านนโยบายภาครัฐ ขอบข่ายการบริหาร 
ภารกิจงานและระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
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 (2)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 แนวทางการพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
โดยเน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียนรวมถึงมีโครงสร้าง
แรงจูงใจและความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม 

 เป้าหมายของแผนย่อยคนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ 
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ สัดส่วนครูผ่านการทดสอบ
สมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(เป้าหมายของโครงการเพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และ
บุคลากรทางการศึกษาผู้เข้าประชุมทุกคนได้รับทราบนโยบายมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันในการจัดการศึกษา
และการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสอดคล้อง 
กับเป้าหมายของแผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21) 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) ด้านการศึกษา 
     1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา  เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
    2) ขั้นตอนการด าเนินงาน - 
    3) กิจกรรม - 
    4) เป้าหมายกิจกรรม 1. สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหาร
และจัดการศึกษา ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร 
ด้านการบริหารงานทั่วไป และมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 

 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

 
2.1  หลักการและเหตุผล 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2565 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560-2579 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื ่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
ปีงบประมาณ 2564 และนโยบายจุดเน้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกศึกษาธิการ นโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานเขตพื้นที่ สร้างความ
เข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นแนวทางเครื่องมือในการ
ด าเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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ต่อการพัฒนาการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ตามแผนแม่บท
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ้ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการศึกษาด้านประสิทธิภาพ นโยบายของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จุดเน้นข้อ 4 เพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการการประชุมผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ขึ้น เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาด้านนโยบายภาครัฐ ขอบข่ายการบริหาร ภารกิจ
งาน และระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
มุ่งหวังไว้ต่อไป 

2.2  วัตถุประสงค์ 
  กิจกรรมที่ 1 การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
  1) เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้เข้าประชุมทุกคน ได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา แนวทางการด าเนินการ และการพัฒนาการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

   2) เพ่ือระดมความคิดเห็น สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานระหว่างส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด      

            กิจกรรมที่ 2 การประชุมรองผู้อ านวยการ สพป., ผอ.กลุ่ม/หน่วย 
1) เพ่ือให้รองผู้อ านวยการ สพป.และผู้อ านวยการกลุ่มได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาการ 

พัฒนา การศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต  2 และสามารถน าไปปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ       

2) เพ่ือระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานระหว่าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
            กิจกรรมที่  3  การประชุมบุคลากรทางการศึกษา 

1)  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดรับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและนโยบายเร่งด่วนต่าง ๆ 
และแลกเปลี่ยนเสนอแนะความคิดเห็น สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง   
                    2) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มงานให้ถูกต้องตรงกับภารกิจของ
งานที่รับมอบหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
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  2.3  เป้าหมาย 
2.3.1 ผลผลิต (Output) 

 กิจกรรมที่ 1 การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และ
บุคลากรทางการศึกษาผู้เข้าประชุมทุกคน ได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา แนวทางการด าเนินการ และ
การพัฒนาการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้ 

   กิจกรรมที่ 2 การประชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 2 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ได้ร่วมกันปรึกษาหารือ/ระดมความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการบริหารจัด
การศึกษา และได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา แนวทางการด าเนินการ และการพัฒนาการศึกษา ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได ้

                กิจกรรมที่ 3 การประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและนโยบายต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และสามารถน าไปใช้
ปรับเปลี่ยนในการพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

   2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 กิจกรรมที่ 1 การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้าประชุม  
ทุกคนมีความเข้าใจในนโยบายการจัดการศึกษา  มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันในการด าเนินการ และการ
พัฒนาการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

   กิจกรรมที่ 2 การประชุมรอง ผอ.สพป. , ผอ.กลุ่ม/หน่วย 
  รองผู้อ านวยการและผู้อ านวยการกลุ่ม ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2  ได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และสามารถน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติและพัฒนาการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส านักงานฯ  และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   กิจกรรมที่ 3 การประชุมบุคลากรทางการศึกษา 
             บุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติงานและน าไปใช้ในการพัฒนาและ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานได้อย่างถูกต้องและมีผลงานที่โดดเด่นได้อย่างดียิ่ง 
 

   2.4  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
  กิจกรรมที่ 1 การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  
  1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้า

ประชุมทุกคน น านโยบายและแนวทางการด าเนินงานที่ได้รับทราบในการประชุม ไปบริหารจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
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  2) ผู ้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา      
มีความสามัคคีร่วมมือกันบริหารจัดการศึกษาไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง  
มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับศรัทธาและเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานทางการศึกษาอื่น 

  3) ร้อยละ 90 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และบุคลากร
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

  4)  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง มีระดับความพึงพอใจระดับดี 

  5) การจัดประชุมมีรายงานการประชุมทุกครั้ง 
                  กิจกรรมที่ 2 การประชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 2 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
                     1) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 , ผอ.กลุ่ม/
หน่วย น านโยบายและแนวทางการด าเนินงานที่ได้รับทราบในการประชุมไปบริหารจัดการศึกษาได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 2) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2, ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วย มีความสามัคคีร่วมมือกันบริหารจัดการศึกษาไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน เป็นองค์กรที่มี
ความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับศรัทธาและเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานทางการศึกษาอืน่ 

 3) ร้อยละ 90 ของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2, 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุม 

4)  การจัดประชุมมีรายงานการประชุมทุกครั้ง 
กิจกรรมที่ 3 การประชุมบุคลากรทางการศึกษา 
1) บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

รับทราบนโยบายและแนวทางในการด าเนินได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
2) เสริมสร้างความรักความสามัคคีและการร่วมมือในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่  

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3) ร้อยละ 95 ของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2   

ที่เข้าร่วมประชุม 
                    4) มีการจัดท ารายงานการประชุมทุกครั้ง 

2.5  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้าประชุม

ทุกคน น านโยบายและแนวทางการด าเนินงานที่ได้รับทราบในการประชุม ไปบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
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    2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
  ผู้เข้าร่วมประชุม   144  คน  ประกอบด้วย                                                                     

ผู้บริหารการศึกษา           จ านวน         4   คน 
ผู้อ านวยการกลุ่ม            จ านวน       10   คน 
ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.เพชรบุรี เขต 2   จ านวน         8   คน 
ผู้บริหารสถานศึกษา           จ านวน     122   คน 

   กิจกรรมที่ 2 การประชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 2 , ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 

  ผู้เข้าร่วมประชุม   28  คน  ประกอบด้วย                                                                     
ผู้บริหารการศึกษา            จ านวน         4   คน 
ผู้อ านวยการกลุ่ม             จ านวน       10   คน 
ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.เพชรบุรี เขต 2     จ านวน      14   คน 

              กิจกรรมที่ 3 การประชุมบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2  

  ผู้เข้าร่วมประชุม   66  คน  ประกอบด้วย                                                  
ผู้บริหารการศึกษา    จ านวน       4   คน 
ผู้อ านวยการกลุ่ม     จ านวน     10   คน 
เจ้าหน้าที ่                        จ านวน      52  คน 

      2.7 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 96,000  บาท 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลา 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การประชมุผู้บริหารการศกึษาและ
บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง    
ผู้เข้าประชุม รวม 144 คน จ านวน 2 ครั้ง 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   (144 คน x 30 บาท x 2 ครั้ง)      
-  ค่าอาหารกลางวัน  
   (144 คน x 80 บาท x 2 ครั้ง)   

 
ต.ค.64 

 ถึง  
ก.ย. 65 

  
 
 
 

8,640 
 

23,040 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

8,640 
 

23,040 
รวมกจิกรรมที่ 1   31,680  31,680 

กิจกรรมที่ 2 การประชมุรองผู้อ านวยการฯ/ผอ.
กลุ่ม/หน่วย  
เพื่อรับทราบนโยบายของผู้อ านวยการเขตฯ 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (28 คน ๆ ละ 30 บาท 12 เดอืน ๆ ละ 2 ครั้ง)   
   840 บาท/ ครั้ง (24 ครั้ง) 

 
ต.ค.64 

 ถึง  
ก.ย. 65 

 

  
 
 
 
 

20,160 

  
 
 
 
 

20,160 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลา 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- ค่าอาหารกลางวัน 
  (28 คน ๆ ละ 50 บาท 12 เดอืน ๆ ละ 2 ครั้ง) 
  1,400 บาท/ ครั้ง (24 ครั้ง) 

 
 
33,600 

 
 

33,600 
รวมกจิกรรมที่ 2   53,760  53,760 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) ระยะเวลา 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 3  การประชุมบุคลากรทางการศกึษา 
เพื่อรับทราบงานหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (66 คน ๆ ละ 30 บาท 2  เดือน ๆ ละ 1 ครั้ง)   
   1,980 บาท/ ครั้ง (2  ครั้ง) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
  (66 คน ๆ ละ 50 บาท 2 เดือน ๆ ละ 1 ครั้ง) 
  3,300 บาท/ ครั้ง ( 2 ครั้ง) 

 
ต.ค.64 

 ถึง  
ก.ย. 65 

 

  
 
 
 

3,960 
 

 
6,600 

  
 
 
 

3,960 
 

 
6,600 

                   รวมกิจกรรมที่ 3   10,560  10,560 
3. สรุป รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ก.ย. 65     

รวมท้ังหมด   96,000        96,000     
  

  หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการ  นิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูและอาจารย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 
นโยบายรัฐบาล  มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
นโยบาย สพฐ.  ข้อที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ 
แผนงาน  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ข้อที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชุติมา กอวชิรพันธ์ และคณะ 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

..........................................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 
    การนิเทศการศึกษามีความส้าคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา

ในสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู้  ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการด้านหลักสูตร  
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ นและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั งการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ได้ก้าหนดประเด็นการนิเทศและเป้าหมายการนิเทศ ตามนโยบายของ
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบทั งในระดับโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน และเขตพื นที่การศึกษา  

เพ่ือให้การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามประเด็นและแนวทางดังกล่าวข้างต้น  
มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ส่งผลให้สถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุมาตรฐาน
การศึกษาขั นพื นฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต ๒ จึงได้จัดท้าโครงการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ขึ น 

2. วัตถปุระสงค ์
1.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการบริหารและ

การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม งานนโยบายและโครงการต่างๆ ให้ส้าเร็จลุล่วงด้วยด ี

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 โรงเรียนในสังกัดจ้านวน ๑๒๑ แห่ง ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 ครูจัดการเรียนการสอนที่สอดรับกับทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
3.2.2 โรงเรียนที่ ได้รับการนิ เทศ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีการ

ด้าเนินงานนโยบายและโครงการต่างๆ ตามเป้าหมายและพัฒนาเพิ่มขึ น 



  3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ น 
        ผู้บริหาร และคณะครูแต่ละโรงเรียนในสังกัดมีส่วนร่วมในการวางแผนและด้าเนินการ
นิเทศส่งผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่างๆ โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีเครือข่ายในการช่วยเหลือ
และพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อความเข้มแข็งใน
การพัฒนาสถานศึกษาในภาพรวมของเขตพื นที่ 
  3.4 ดัชนีชี วัดความส้าเร็จ 
   3.4.1 จ้านวนโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
อย่างน้อย ๒ ครั งต่อภาคเรียน 
   3.4.1 ความพึงพอใจของผู้ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  3.5 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
   3.5.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  
   3.5.2 ครูผู้สอน 
   ๓.๕.๓ นักเรียน 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ นสุดโครงการ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
5. สถานที่ด้าเนินงาน โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต ๒ 
6. กิจกรรมและงบประมาณ  ๑๑๓,๔๐๐ บาท  

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
๑. นิเทศ ติดตาม ในพื นที่โรงเรียน 
   - ค่าพาหนะ จ้านวน ๙ คน X ๑,๔๐๐ บาท X  
     ๒ ภาคเรียน 

  
๒๕,๒๐๐ 

  

รวมเงิน  ๒๕,๒๐๐   
๒. การประชุมปฏิบัติการเพ่ือจัดท้ารายงานผลการนิเทศ
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการนิเทศ ติดตาม 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๔ คน X ๕๐ บาท  
     X ๔ มื อ  
   - ค่าอาหารกลางวัน ๑๔ คน X ๓๐๐ บาท X ๒ มื อ 
   - ค่าอาหารเย็น ๑๔ คน X ๓๐๐ บาท X ๑ มื อ 
   - ค่าท่ีพัก ๑๔ คน X ๘๐๐ บาท X ๑ คืน 
   - ค่าชดเชยน ้ามันเชื อเพลิง ระยะทางไป-กลับ  
     ๒๐๐ กม. X ๔ บาท X ๖ คัน 
   - ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
   - จัดจ้างท้าเอกสารรายงาน ๑๙ เล่ม X ๑๐๐ บาท 

  
 

๒,๘๐๐ 
 

๘,๔๐๐ 
๔,๒๐๐ 

๑๑,๒๐๐ 
๔,๘๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 
๑,๙๐๐ 

  

รวมเงิน  ๓๔,๘๐๐   
รวมเงินทั งสิ น  ๖๐,๐๐๐   

 

 

 

 



7. การประเมินผล 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละของโรงเรียนที่ ได้รับการนิ เทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
อย่างน้อย ๒ ครั งต่อภาคเรียน 

แจงนับ แบบบันทึกการนิเทศ 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ ได้รับ 
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 8. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2564      

ปีงบประมาณ 2565 - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

รวมทั งสิ น ๖๐,๐๐๐ 

 
      



โครงการ          การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2564 

ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 12 พัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  ด้านยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบายรัฐบาล    การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
นโยบายสพฐ.    ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์สพป.เพชรบุรี เขต 2 ข้อที ่4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ   
                                                    มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ         ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวนภัสนันต์  ฆังคัสสะ  
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
________________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่  กระทรวงศึกษาธิการได้ก้าหนนโยบายและจุดเน้น เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษามี           
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของ       
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล  เรื่องการเตรียมคนในศตวรรษที่ ๒๑  ในระดับ   
ประถมศึกษา มุ่งค้านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ โดยเฉพาะการเรียน
ภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน รวมถึงนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาคิดเลขเป็น พร้อมกับการสร้างเด็กให้เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการคิด
วิเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหาได้ และเป็นการส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบอ้านาจให้สถานศึกษาก้าหนดกรอบและแนวปฏิบัติ ในการวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนด้าเนินการวัดและประเมินผลด้วยตนเอง  ดังนั้น เพ่ือเป็นการควบคุมและรักษาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาให้มีเอกภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน จึงมอบหมายให้ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ด้าเนินการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 และเพ่ือให้การด้าเนินการสอดคล้องกัน     
ในทุกระดับ ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จึงจัดท้าโครงการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนในสังกัด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นตัวชี้วัด
ความส้าเร็จในการจัดการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบส้าคัญส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน  
 

๒. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ของ
โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน 

2.2 เพ่ือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ในด้านภาษา 
และด้านค้านวณ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษาและระดับผู้เรียนรายบุคคล 



 2.3 เพ่ือก้ากับ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2564   
 2.4 เพ่ือให้ เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

๓. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงผลผลิต (Output) 
       3.1.1  ประเมินนักเรียนทุกคนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ้านวน 1 ,903 คน ของโรงเรียน    
ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  
 

   3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
       3.2.1 ผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจการด้าเนินงานการทดสอบมีส่วนร่วม 
ในการส่งเสริม สนับสนุน และสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 
                3.2.2 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลการประเมินผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
                 3.3.1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      3.3.2 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีข้อมูลประเมินผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

 3.4 ดัชนีวัดความส าเร็จ 
       3.4.1 ผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2564           
มีคะแนนเฉลี่ยรวมด้านภาษา และด้านค้านวณผ่านเกณฑ์ท่ีก้าหนด 
       3.4.2 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
       3.5.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  จ้านวน 1,903 คน (ข้อมูล          
ณ วันที่ 10 พ.ย. 2564) 

      3.5.2 ครู ผู้บริหาร และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 
 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ    พฤศจิกายน 2564 ถึง กันยายน 2565 
 

5. สถานที่ด าเนินงาน ห้องประชุมเกษมกลั่นยิ่ง  สพป.เพชรบุรี เขต 2 
 
 
 
 
 
  
 
 



6. กิจกรรมและงบประมาณ    40,238 บาท แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 วางแผนการด าเนินงาน 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงานระดับ
ศูนย์สอบ  

- - - - 

1.2 ศูนยส์อบส้ารวจความประสงค์เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 
ของโรงเรียนในสังกัด 

- - - - 

กิจกรรมที่ 2  การด าเนินงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 

2.1 การจัดท าแบบทดสอบ  
1) แบบทดสอบวิชาภาษาไทย  
    จ้านวน 22 หน้า  
     - ค่าถ่ายเอกสาร หน้าละ 0.50 บาท        
จ้านวน  1,829 ฉบับ       
(22×0.50×1,829) 
2) แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์  
    จ้านวน 22 หน้า  
     - ค่าถ่ายเอกสาร หน้าละ 0.50 บาท    
จ้านวน  1,829 ฉบับ  
(22×0.50×1,829) 

-  
 
 
 
 

20,119 
 
 
 
 

20,119 

- - 

2.2  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนาม
สอบในระบบ Online  
(ผอ.1 คน ครู 1 คน)  

- - - - 

2.3 ด้าเนินการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

- - 
 

- - 

2.4 ตรวจเยี่ยมสนามสอบทุกศูนย์เครือข่าย  - - - - 
2.4 คณะกรรมการระดับสนามสอบตรวจ

แบบทดสอบและรายงานผลการทดสอบ
ส่งให้กับ สพป.เพชรบุรี เขต 2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมกิจกรรมที่ 2  40,238   
กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผล 

3.1 จัดท้าสรุปรายงานผลการด้าเนินงาน
โครงการและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
รวมเงินทั้งสิ้น 40,238 

     * ขอถั่วจ่ายทุกรายการ    
 



7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยรวมด้านภาษา และด้าน
ค้านวณผ่านเกณฑ์ท่ีก้าหนด 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

2. ส้ านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาและสถานศึกษามีผล        
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2564 ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

- การรายงาน 

  ผลการทดสอบ 

- การนิเทศ ติดตาม 

- เอกสารการรายงาน
ผลการทดสอบ 

- แบบนิเทศ ติดตาม 
 

8. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ปีงบประมาณ 2564      
ปีงบประมาณ 2565  40,238    

รวมทั้งสิ้น 40,238 
 
 

     



 
โครงการ   :  พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี และการสื่อสาร  เว็บไซต์ ในการบริหารจัดการส าหรับส านักงาน       

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   
นโยบายรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 2 ด้านโอกาส 
แผนงาน พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ .............................ใหม.่................................................................................... ........ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นายพงษ์โรจน์  เรืองศรี 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

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

                   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication 
Technology :ICT) มาประยุกต์ใช้เ พ่ือเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน            
โดยได้จัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรด้าน ICT และ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่
และสถานศึกษาในสังกัด   

        ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานในภารกิจดังกล่าว บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  สนองตอบนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี และการสื่อสาร เว็บไซต์ 
ในการบริหารจัดการส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

2. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้ง 4 

ด้าน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้ง  4 
ด้าน ของสถานศึกษาสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

 
 
 
 



-2- 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงผลผลิต (Output) 
3.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรุรี เขต 2 มีการบริหารจัดการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใช้ในการบริหาร ทั้ง 4 ด้าน อย่างมีคุณภาพดีและ
รวดเร็ว 

3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรุรี เขต 2 มีสารสนเทศ             
ในการบริหาร ทั้ง 4 ด้าน อย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว 
3.2  เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรุรี เขต 2 มีข้อมูลและ        ระบบ
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ทั้ง 4 ด้าน 

3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรุรี เขต 2 สามารถวางแผน      
การท างานในระยะยาวได้อย่างมีคุณภาพโดยใช้ระบบสารสนเทศ 

3.2.3 การท างานระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีการท างานที่
สอดประสานกันอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
3.3   ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

   3.3.1 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้ง 4 ด้าน ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
           3.3.2 มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

                               3.3.3  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++)     
  3.4  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
   3.4.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ระบบ 
   3.4.2 ระบบสาระสนเทศ 1 ระบบ 
                               3.4.3 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++) 
                               3.4.4 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) 
  3.5 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
   3.5.1 ผู้บริหาร และบุคลากรของ สพป.เพชรบุรี เขต 2 
   3.5.2  ผู้บริหารและคณะครูในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 
                               3.5.3  สพป.เพชรบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด  

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2564 ถึง  กันยายน 2565 
5. สถานที่ด าเนินงาน ...ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  
6. กิจกรรมและงบประมาณ  ..... 30,000.-................. บาท 

 

 

 

 

 



กิจกรรม     ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมาย
เหตุ 

1. การจัดซ้ือโปรแกรม  SER-030 Google Workspace 
Business Plus  1  ปี ส าหรบัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 

 9,000   

2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ไดอะแกรมและการวางระบบ   
อบรม 2 วัน 
ค่าวิทยากร 1  คน ชั่วโมงละ 600 บาท จ านวน  6 ช.ม. 
ค่าอาหารว่าง 1 วัน 7 คนๆ ละ 2 มื้อ มื้อละ 30บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 1 วัน 7 คนๆ ละ 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท  

  
 

3,600 
   420 

    350 

 
 
 
 
 

 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  Amss+  
อบรม 2 วัน 
ค่าวิทยากร 1  คน ชั่วโมงละ 600 บาท จ านวน  6 ช.ม. 
ค่าอาหารว่าง 1 วัน 7 คนๆ ละ 2 มื้อ มื้อละ 30บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 1 วัน 7 คนๆ ละ 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท 

  
 

3,600 
   420 
   350 

  

4. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  Smss  อบรม 2 วัน 
ค่าวิทยากร 1  คน ชั่วโมงละ 600 บาท จ านวน  6 ช.ม. 
ค่าอาหารว่าง 1 วัน 7 คนๆ ละ 2 มื้อ มื้อละ 30บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 2 วัน 7 คนๆ ละ 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท 

  
3,600 

   4200 
      350 

  

5. กิจกรรมการศึกษาดูงาน ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++) ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละ 240 บาท จ านวน 22 คน 
-ค่าน้ ามันรถยนต์ส านักงาน   2  คัน 

  
 
 

5,280 
2,610 

  

รวมเงิน  30,000   
รวมเงินทั้งสิ้น  30,000   

7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ 
ระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

ระบบสารสนเทศ การสอบถาม แบบสอบถาม 

        8. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565    9,000  21,000  30,000 

รวมทั้งสิ้น 30,000 

 



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ 

กลยุทธที่ 4 

การจัดการศึกษาดานเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการศึกษา 



โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการการพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล   มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
แผนงาน   พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.เพชรบุรีเขต 2  กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสาโรจน์  นุษพรรณ์ และคณะ 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ นโยบายและแผน 
ระยะเวลาด าเนินงาน (ประมาณ พ.ศ. 2565 )  ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

 1. หลักการและเหตุผล   
           ก า รบริ ห า ร ง านด้ านนโยบายและแผนเ พ่ื อขั บ เ คลื่ อนการจั ดการศึ กษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2561 ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีหน้าที่ในข้อ 1 ว่าด้วยการจัดท านโยบาย  
แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ            
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง (แผนระดับท่ี 2) นโยบายรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยใช้แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แผนระดับที่ 3) โดยเป็นการน านโยบายลงสู่
การปฏิบัติตามความต้องการและสภาพบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
การจัดท าโครงการในบางครั้งหรือบางโครงการยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการหรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เท่าที่ควร จึงได้มีการให้ผู้ด าเนินโครงการได้ท าแบบรายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลมาจัดท ารายงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยน าข้อมูล ปัญหา อุปสร รค   
จากการด าเนินงานโครงการ มาวิเคราะห์ และสรุปผลถึงสาเหตุที่ท าให้การด าเนินโครงการ ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ แล้วน าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการจัดท าโครงการในปีต่อไป และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในรูปแบบของรูปเล่ม เพ่ือเผยแพร่ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาอ่ืน หรือ   
ผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ยังเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 2ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่จะเป็นตัวก าหนดทิศทางในการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร ท าให้สามารถ
บริหารจัดการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 สามารถขับเคลื่อนเจตนารมณ์ของส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐานและ     
เพ่ือเป็นฐานแห่งการพัฒนา เป็นเป้าหมายเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งคาดว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จะสามารถปรับปรุงพัฒนาให้เข้าสู่มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ได้ครบถ้วน น าไปสู่การยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นจึงได้ติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือสรุปผลโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 2.2 เพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของ สพป.เพชรบุรี เขต 2 
 2.3 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เพชรบุรี เขต 2 
 3. เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต (Output) 
           3.1 ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ /ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 33 คน  

๓.๒  ผู้แทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา       
(ก.ต.ป.น.) จ านวน  2  คน   

3.3 ผู้แทนประธานศูนย์เครือข่าย ฯ อ าเภอละ 2 คน จ านวน  8  คน  รวมทั้งสิ้น 43 คน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้รับความร่วมมือ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งนี ้
4. กิจกรรม การด าเนินโครงการมีกิจกรรมส าคัญดังนี้ 
  4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  

4.2 ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของ สพป.เพชรบุรี เขต 2 
4.3 จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4.4 การน าเสนอและพิจารณาโครงการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5. งบประมาณ 
จ านวน 94,870 บาท (เก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดประมาณการ

ค่าใช้จ่าย (ถัวจ่ายทุกรายการ) ดังนี้ 
วันที่ 7  ธันวาคม  2564 (คณะท างานจัดเตรียมเอกสาร ระบบคอมพิวเตอร์ และสถานที่) 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละ 120 บาท    จ านวน 6 คน   เป็นเงิน      720  บาท 
 - ค่าท่ีพัก      คนละ 600 บาท   จ านวน 6 คน   เป็นเงิน    3,600 บาท 

                 รวม  4,320  บาท 
วันที่ 8  ธันวาคม 2564 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆ ละ 50 บาท  จ านวน 43 คน เป็นเงิน     2,150 บาท   
 - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 350 บาท    จ านวน 43 คน  เป็นเงิน  15,050 บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆ ละ 50 บาท  จ านวน 43 คน เป็นเงิน    2,150 บาท   
 - ค่าอาหารเย็น  1 มื้อๆ ละ 350 บาท   จ านวน 43 คน   เป็นเงิน  15,050 บาท  
 - ค่าท่ีพัก 1 คืนๆละ 600 บาท    จ านวน 43 คน  เป็นเงิน  25,800 บาท 

        รวม     60,200 บาท 
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆ ละ 50 บาท จ านวน 43 คน เป็นเงิน   2,150 บาท  

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 350 บาท  จ านวน 43 คน เป็นเงิน 15,050 บาท   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  1 มื้อๆ ละ 50 บาท จ านวน 43 คน เป็นเงิน   2,150 บาท 

                 รวม     19,350 บาท 
 
 



- 3 - 

ค่าน้ ามันรถยนต์ส านักงาน     จ านวน  4 คัน เป็นเงิน   4,000 บาท 
ค่าชดเชยน้ ามัน ผู้แทน ก.ต.ป.น./ประธานศูนย์เครือข่ายฯ เหมาจ่าย คันละ 700 บาท  

จ านวน 10 คัน เป็นเงิน   7,000 บาท 
รวม     11,000 บาท 

   รวมทั้งสิ้น     94,870 บาท 
6. สถานที่ด าเนินโครงการ งาน/กิจกรรม 
 ณ ธีรมา คอทเทจ รีสอร์ท อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
 7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร ะดั บ คว ามส า เ ร็ จ ใ น ก า ร ติ ด ต า ม ก า กั บ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2565  
 

แบบรายงาน 
 

 

 8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 สามารถน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 



โครงการ ...........ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ  1) ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 3)ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ     ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง, 
                                             ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
แผนปฏิรูปประเทศ       ด้านการศึกษา   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ       
                                                             ทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายรัฐบาล  นโยบายปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   
นโยบาย สพฐ.    ข้อ 3 ด้านคุณภาพ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ฯ 
แผนงาน          แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ข้อ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ ......ใหม.่.....  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุภัตรา  ชะเอม 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ .....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา....... 

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

- ข้อมูลสารสนเทศ 
          จากจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ านวน 972 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) ซึ่งจ านวนข้าราชการครู
และบุคลากร ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง ย้าย เกษียณอายุราชการ ส่งผลกระทบต่อจ านวนบุคลากรในการ
ด าเนินงานด้านกิจการลูกเสือ ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี    เขต 2   

- นโยบาย/แนวทางการด าเนินงาน 
                     คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และ
ศีลธรรมให้เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความ
เจริญก้าวหน้าเพ่ือความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ การจัดการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือจึงมี
ความส าคัญเพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

- เหตุผล/ความจ าเป็น 
                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีความจ าเป็นต้องการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือให้กับ
นักเรียนในสังกัด 

2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรที่ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง, 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ,  ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่   

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 123 คน 
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ 
สอนลูกเสือ และน ามาใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
/3.3 ผลที่คาดว่า… 
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  3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
   3.3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนการสอนลูกเสือส ารอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ 
  3.4 ดัชนีชีว้ัดความส าเร็จ 
   3.4.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะ 
การจดัการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ 
  3.5 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
   3.5.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
   3.5.2 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                        เพชรบุรี เขต 2 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   ตุลาคม 2564  - กันยายน 2565 
5. สถานที่ด าเนินงาน  ตามความเหมาะสม 
6. กิจกรรมและงบประมาณ  ..........60,000............................. บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน  123 คน จ านวน 3 รุ่น ๆ  

10,000 50,000 -  

รวมเงิน 10,000 50,000   
รวมเงินทั้งสิ้น 60,000 

7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ 
ข้ า ร า ช ก า ร ค รู ใ น สั ง กั ด                        
จ านวน  123  คน  ได้ พัฒนา                    
การด าเนินกิจกรรมการ เรียน                  
การสอนลูกเสือเนตรนารี ส ารอง 
สามัญ สามัญรุ่นใหญ่  

ประเมิน 
ติดตาม 

 แบบประเมิน 
 แบบติดตาม 
 

 8. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565     60,000 

รวมทั้งสิ้น 60,000 

 
  
    

 



โครงการ              ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2565 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
แผนแม่บท     ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
แผนปฏิรูปประเทศ    ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
นโยบายรัฐบาล             การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
แผนงาน                    พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                
สนองนโยบาย สพฐ.        นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
จุดเน้น สพป.                ข้อ 7 เชิดชูคุณธรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางฉันทิสา  พุ่มไสว 
ระยะเวลาด าเนินการ   มกราคม – กันยายน  2565 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์* 

     (1) เป้าหมายคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21* 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม* 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษาและ

การจัดการศึกษา ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์
สุจริต จนสามารถพัฒนางานด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพ  
มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เห็นคุณค่าของบุคลากร
ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 256 5           
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า ที่ท าคุณประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง) 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
   1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม* 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ
ในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็น
ที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย          
ความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง การกระท าอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม 

       
    /โครงการ..... 
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(โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ า กระตุ้นให้ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน และ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ 
สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม) 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ 
การเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 

 แนวทางการพัฒนา  บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับ     
การเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัว  
เข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรม
การปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี) 

(โครงการมีเป้าหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ มีความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและ
บุคคลทั่วไป สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต
สาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี) 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) ด้านการศึกษา 
   1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา 
   2) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
   3) กิจกรรม  
   4) เป้าหมายกิจกรรม ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษาและ 

การจัดการศึกษา ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต จน
สามารถพัฒนางานด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพ มาเป็นระยะเวลา 
อันยาวนาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เห็นคุณค่าของบุคลากรดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2565  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า ที่ท าคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
             

          /2.2 วัตถุประสงค์..... 
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2.2 .วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

ลูกจ้างประจ า 
    2.2.2 เพ่ือร่วมแสดงมุทิตาจิต และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
    2.2.3 เพ่ือกระตุ้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ได้ยึดถือปฏิบัติ

เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน 
    2.2.4 เพ่ือส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ด้วยกัน 

และครูกับประชาชน 
    2.2.5 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม 

จริยธรรมเพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ   
  2.3  เป้าหมาย 

    2.3.1 เชิงผลผลิต (Output)  
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง จ านวน 1,500 คน ได้มีความภาคภูมิใจ  

ที่ได้ปฏิบัติราชการมาอย่างยาวนาน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและบุคคลทั่วไป 
    2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและ

ประกาศเกียรติคุณ มีความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและบุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 100 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.4  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 2 มีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งเป็นไป  
ตามนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
ที่ท าคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเปิดโอกาสให้ข้าราชการและ
บุคลากรทางได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต และมอบประกาศเกียรติบัตร รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้บุคคลทั่วไปได้ยึดถือปฏิบัติเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติงานด้วยความมานะ อุตสาหะ 

   2.5  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณจะมีความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพ 

รวมทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ซึ่งจะส่งผลให้ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพิ่มขึ้น 

   2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จ านวน 200 คน 
              2.7  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ม.ค.65 – ก.ย.65 
  2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
           วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 41,860บาท 
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            แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะ 
เวลา 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรม 
กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตผู้ท าคุณประโยชน์
ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
- ค่าของที่ระลึก (46 ชิ้น x 800 บาท) 
- ค่าจัดท ากรอบ (46 กรอบ x 110บาท) 

กรกฎาคม  
ถึง  

กันยายน
2564 

   
 
 

 
36,800 
5,060 

 
 

 
36,800 

5,060 
รวมทั้งหมด    41,860 41,860 

    หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ         อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน                
                              ให้กับสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดฯ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บท  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
           และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
นโยบายรัฐบาล            การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนงาน                    พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบาย สพฐ.      นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
จุดเน้น สพป.               ข้อ 7 เชิดชูคุณธรรม ข้อ 10 ความปลอดภัยในโรงเรียน ข้อ 8 เพ่ิมระดับผลสัมฤทธิ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวรนิษฐา  บัวศิริ   
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565  
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ* 

     (1) เป้าหมายภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส* 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีความทันสมัย* 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการ

ให้ทันสมัย 
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

        1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
                                -เปา้หมายที่บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
                               -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ของภาครัฐ 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
                                - แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัยเปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย 
การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่ อมโยงการ
ท างานและข้อมูลระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล
ที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกันเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน 
ภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน 
และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 



-๒- 
 

                                - เป้าหมายของแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว 

                      - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย 
                                 (วัตถุประสงค์ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง มีการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพ และมีการบริหารจัดการองค์การที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล) 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) ด้านการศึกษา 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร 
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
  2) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  3) กิจกรรม  
  4) เป้าหมายกิจกรรม  
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล  
 ด้วยหน่วยงานภาครัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพ่ือให้มีการควบคุมก ากับดูแลที่ดีและลดปัญหา
ความเสี่ยงภายในหน่วยงาน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ได้เห็นถึงความส าคัญในการเพิ่มโอกาสให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรในส านักงานเพื่อสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ดังนั้น จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในให้กับบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
และสถานศึกษาทุกโรงเรียน 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการควบคุมภายใน 
 1) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงระบบ

ควบคุมภายใน และสามารถน าไปปฏิบัติ 
   2) เพ่ือให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงภารกิจงานประจ าและ

นโยบายของหน่วยงานกับกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
   3) เพ่ือให้บุคลากรและหน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงและความผิดพลาดในการด าเนินงานและ

จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้องตามแนวหลักเกณฑ์ปฏิบัติของกระทรวงการคลัง  
  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1  เชิงผลผลิต (Output) 
              การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการควบคุมภายใน จัดโครงการ
อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม 140 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา 
จ านวน 4 คน ผู้อ านวยการกลุ่ม/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่ม/และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 15 คน 
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบของโรงเรียน จ านวน 121 คน 
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   2.3.2  เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
            การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการควบคุมภายใน บุคลากรใน

สังกัดและผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน สามารถคิดวิเคราะห์ จัดการ
บริหารความเสี่ยงและความผิดพลาดในการด าเนินงานและสามารถจัดท ารายงานได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา 
 
   2.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
                  การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการควบคุมภายใน  บุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และสถานศึกษาทุกแห่งสามารถด าเนินงานและ
รายงานการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 
           2.5  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการควบคุมภายใน 
      1) ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  
              2) ผู้เข้าอบรม สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน  
   3) ผู้เข้าอบรมสามารถลดปัจจัยเสี่ยงและความผิดพลาดในการด าเนินงานและสามารถจัดท า
รายงานได้ถูกต้อง ทันเวลา 
 
    2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
                  การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการควบคุมภายใน  มีผู้เข้าร่วมประชุม 
บุคลากรและสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ านวน 
140 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา จ านวน 4 คน ผู้อ านวยการกลุ่ม/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่ม/
และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 15 คน ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบของโรงเรียน จ านวน 121 คน 
 2.7  ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564-30 กนัยายน 2565 
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          2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
                 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 34,800 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลา แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจการควบคุมภายในให้กับ
สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดฯ 
ผู้เข้าประชุม 140 คน จ านวน 1 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (140 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (140 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
  (6 ชั่วโมง x 600 บาท) 
- ค่าชดเชยน้ ามันวิทยากร 
- ค่าจัดท าเอกสารคู่มือ 

 
 
 

1 
ตุลาคม
2564- 

30 
กันยายน 
2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 

8,400 
 

16,800 
 
 
 

1,000 
5,000 

  
 
 
 

8,400 
 

16,800 
 

3,600 
 

1,000 
5,000 

รวมทั้งหมด  3,600 31,200  34,800 
     
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 













โครงการ  ตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ข้อ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ 
   การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
นโยบายรัฐ  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ และกระบวนการยุติธรรม 
นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
แผนงาน  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.เพชรบุรี เขต 2   ข้อ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเกษร  แก้วเจริญ  
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  หน่วยตรวจสอบภายใน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล    
การด าเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะท าให้ผลการ
ด าเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลที่ดี ท าให้บุคลากรที่ปฏิบัติ งานยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานของหน่วยงานมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และการ
ตรวจสอบภายใน เป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน สอดรับกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นด้านการป้องปราม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย และตามนโยบายรัฐ ในเรื่องการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยด าเนินการตามกลยุทธ์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 กลยุทธ์ที่  4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการ
ตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยยึดตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ภายใต้ 
 



2 
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเป็นการก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียน
ที่เป็นหน่วยรับตรวจให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดและส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจปฏิบัติงานโดยยึดมั่นด้วยในหลักคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจในสังกัด การให้ค าปรึกษาที่เพ่ิมคุณค่า
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 2.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด มีระบบการควบคุมที่เพียงพอต่อการป้องกันการ
ทุจริต การรั่วไหล สูญหาย 
 2.3 เพ่ือให้การใช้ทรัพย์สินภายในหน่วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  ประหยัด โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงผลผลิต (Output) 
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ านวน 40 แห่ง 
ได้รับการตรวจสอบ สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การดูแลทรัพย์สิน และการด าเนินงานด้าน
ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
 3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ที่เป็นหน่วยรับตรวจ 
จ านวน 40 แห่ง สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การดูแลทรัพย์สิน และการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 3.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ านวน 40 แห่ง   
ที่ได้รับการตรวจสอบ สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การดูแลทรัพย์สิน และการด าเนิน งาน
ด้านต่าง ๆ ไดถู้กต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี 
 3.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ที่เป็นหน่วยรับตรวจ 
จ านวน 40 แห่ง สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การดูแลทรัพย์สิน ได้อย่างถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอต่อการป้องกันการทุจริต  
การรั่วไหล สูญหาย รวมทั้งมีการปรับปรุงการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนด 



                                                                 3 
 3.5 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
       โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ านวน 40 แห่ง  
ที่เป็นหน่วยรับตรวจ 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
5. สถานที่ด าเนินงาน  สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรุี เขต 2 จ านวน 40 แห่ง  
6. กิจกรรมและงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 20,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลา แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 
กิจกรรมด้านการตรวจสอบ 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  (ค่าพาหนะรถยนต์ส่วนตัว และค่าเบี้ยเลี้ยง) 
1. ติดตามตรวจสอบ รวมทั้งให้ค าปรึกษา
แนะน าการปฏิบัติงานแก่โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบุรี เขต 2 จ านวน 10 แห่ง 
  1.1 ด้านการเงิน การบัญชี 
  1.2 การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ. 2560 
  1.3 หลักฐานการจ่าย 
2. ตรวจสอบการด าเนินงาน 
  2.1 เงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เงินโครงการอาหารกลางวัน) 
จ านวน 10 แห่ง 
  2.2 เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน 10 แห่ง 
3. งานตรวจสอบที่บูรณาการ ร่วมกับผู้ตรวจ
สอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
   

 
 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

  
 

20,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

ระยะเวลา แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 3.1 ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้
เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรค Covid- 19) จ านวน 10 แห่ง 
  3.2 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
ของส่วนราชการ(ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) 

 
 
 

    

4. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ก.ย. 65 - - - - 
รวมทั้งหมด  - 20,000 - 20,000 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ 

1. สถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับ
ตรวจ จากหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ด้านต่างๆ จ านวน 40 
แห่ง สามารถบริหาร
งบประมาณท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบ เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ อย่างโปร่งใส 
และมีประสิทธิภาพ มีระบบ
การบริหารงานการเงิน การ
บัญชี และพัสดุ เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย 
ได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูง
สูดแก่ทางราชการ 

วิธีการด าเนินงานในการ
ตรวจสอบภายใน จ าเป็นต้อง
ด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน 
ดังนี้ 
1.วางแผนการตรวจสอบ 
2.การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
3.สรุปผลการปฏิบัติงาน 
   ตรวจสอบ 
4.การจัดท ารายงานผลการ 
   ตรวจสอบ 
5.การติดตามผลการ 
   ตรวจสอบ 

การด าเนินการตรวจสอบ จะต้องมีเครื่องมือที่ใช้
ในการตรวจสอบ ประกอบไปด้วย ดังนี้ 
1.กระดาษท าการตรวจสอบฯ หมายเลข  2-12 
2.แบบสรุปผลการตรวจสอบแผนปฏิบัติการ  
3.แบบสรุปผลการตรวจสอบการควบคุม 
   ด้านการเงินการบัญชี 
4. แบบสรุปผลการตรวจสอบเงิน 
    รายได้สถานศึกษา 
5.กระดาษท าการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน 
   บริจาคตามวัตถุประสงค์ หมายเลข 3-1 
6.กระดาษท าการตรวจสอบโครงการเงินกู้    
   เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการ  
   แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
   2019 
7. แบบสรุปผลการตรวจสอบโครงการเงินกู้ฯ    
8.แบบสรุปผลการตรวจสอบเงินอุดหนุน 
   (อาหารกลางวัน) รับจากองค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น  
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8. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 
แผนการปฏิบัติงาน 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
รวม 

 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ปีงบประมาณ 2565 - 5,000 5,000 10,000 20,000 
 

รวมทั้งสิ้น 20,000 
 
 
 



 
โครงการ  ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาหลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุที่ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน” 

ยุทธศาสตร์ชาติ     ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
แผนแม่บท      ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศ     ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
นโยบายรัฐบาล            การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
แผนงาน                    พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                              
สนองนโยบาย สพฐ.      นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4                การจัดการศึกษาด้านเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา                           
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                      
                                เพชรบุรี เขต 2 
ผู้ติดต่อประสานงาน นางวริศรา  อารีรบ     โทรศัพท์  063 – 956-4287 
โทรสาร   032 – 473858     E-mail : warissa289@gmail.com 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีเจตนารมณ์ให้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานภาครัฐ และสอดคล้องกับ
หลักการแห่งความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ในหมวดที่ 10 การบริหาร
สัญญาและการตรวจรับพัสดุ ได้ก าหนดให้มีกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน  เพ่ือรับผิดชอบการบริหาร
สัญญาข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว845 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564   
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมงานจ้าง และ
กรรมการตรวจรับพัสดุ ยังขาดความกระจ่างชัดเจนในงานที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกับยังขาดความเข้าใจใน     
การปฏิบัติตามหนังสือเวียนดังกล่าว และรายละเอียดเนื้องานในการบริหารสัญญาซึ่งมีความละเอียด อาจท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว
ข้างต้น จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาหลักสูตร  "การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ."การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ          
พ.ศ.2560 และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน” เพ่ือให้ความรู้และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนฯ ให้กับ
บุคลากรในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงผู้อ านวยการโรงเรียน ได้ด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย 
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2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการงานด้าน
พัสดุ และบริหารสัญญาได้อย่างถูกต้องภายใต้พระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาหลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ”    
จ านวน  159 คน ประกอบด้วย 

รุ่นที่ 1  ผู้เข้าอบรบ จ านวน 80  คน 
          รุ่นที่ 2  ผู้เข้าอบรม  จ านวน 79 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 
(กวจ) 0405.2/ว845 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564” ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสด ุ
 4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 159 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ในการปฏิบัติงานด้าน
พัสดุและการบริหารสัญญาได้อย่างถูกต้องภายใต้พระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 เชิงคุณภาพ 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และบริหารสัญญาได้
อย่างถูกต้องภายใต้พระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง 

 
5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  1. จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียน ผู้จัดท าร่าง
ขอบเขตของงานจ้างฯ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการควบคุมงานจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้อ านวยการ
โรงเรียน ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมถึงกฎ ระเบียบฯ และหนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง 
  2. ด าเนินการฝึกอบรม โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น  รวม 159 คน ดังนี้ รุ่นที่ 1  

         - โรงเรียนในเขตอ าเภอชะอ า โรงเรียน ๆ ละ 1 คน จ านวน  25 โรงเรียน รวม  25  คน  
         - โรงเรียนในเขตอ าเภอท่ายาง โรงเรียน ๆ ละ 1 คน จ านวน  35 โรงเรียน รวม 35 คน 
         - คณะผู้จัด 19 คน  
           รวม  79 คน    

/รุ่นที่ 2...  
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รุ่นที่ 2  

        - โรงเรียนในเขตอ าเภอท่ายาง  โรงเรียน ๆ ละ 1 คน จ านวน  9 โรงเรียน รวม  9  คน  
        - โรงเรียนในเขตอ าเภอบ้านลาด โรงเรียน ๆ ละ 1 คน จ านวน  29 โรงเรียน รวม 29 คน 
        - โรงเรียนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน โรงเรียน ๆ ละ 1 คน จ านวน  23 โรงเรียน รวม 23 คน 
        - คณะผู้จัด 19 คน  
          รวม  80  คน 

6. กลุ่มเป้าหมาย   จ านวน 159 คน 
- โรงเรียนในเขตอ าเภอชะอ า ท่ายาง และคณะผู้จัด    รวม   79 คน 

  - โรงเรียนในเขตอ าเภอท่ายาง บ้านลาด แก่งกระจาน และคณะผู้จัด  รวม   80 คน 
 7. พื้นที่เป้าหมาย 
    โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ จ านวน 121 
โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2  ฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเกษมกลั่นยิ่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒   
 8. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

วันที่  21 - 22  เมษายน 2565 
9. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  60,000 บาท  รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้  
กิจกรรมด าเนินการฝึกอบรม   (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

   1.1 ค่าอาหารว่าง ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  159 คน × 30 บาท 2 มือ้  
      เป็นเงิน  9,540 บาท   
    1.2 อาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  159 คน × 80 บาท 1 มื้อ  
      เป็นเงิน  12,720 บาท  
   1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรวันละ  6 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท ๒ วัน  
            เป็นเงิน    14,400 บาท 

1.4 ค่าที่พักวิทยากร 2 คนๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 1,200 บาท   เป็นเงิน    4,800 บาท 
1.5 ค่าพาหนะวิทยากร (ไป-กลับ) คนละ 1,600 บาท 2 คน เป็นเงิน    3,200 บาท 
1.6 ค่าวัสดุ  

-ค่าจ้างท าเอกสารอบรม จ านวน 140 เล่มๆละ 100 บาท      เป็นเงิน    14,000 บาท         
-ปากกา จ านวน 134 ด้าม                                             เป็นเงิน     1,340 บาท  

 
                รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   60,000 บาท 

 10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    
   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงานจ้าง และการตรวจรับพัสดุ 
ร้อยละ 80 

     



โครงการ                      พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร 
                                       สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
แผนแม่บท     ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศ    ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ     ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
นโยบายรัฐบาล             การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
แผนงาน                     พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                              
สนองนโยบาย สพฐ.       นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4                 การจัดการศึกษาด้านเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ               นางฉันทิสา  พุ่มไสว โทร มือถือ  081 - 6449887         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

หลักการและเหตุผล  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เป็นส่วนราชการสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายสร้าง
ระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ มีความสามารถ
รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองในนโยบายดังกล่าว ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จึงได้จัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามีความเข้าใจในนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 2. เพ่ือเพ่ิมสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา และส่งเสริมให้มีทัศนคติแบบร่วมมือร่วมใจ 
 3. เพ่ือให้สามารถประสานเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้ าหมายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเข้าด้วยกัน 
 4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนามีการร่วมกิจกรรมทางวิชาการและแก้ปัญหาความขัดแย้ง   
อย่างสร้างสรรค์ 

5. เพ่ือศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ประสบผลส าเร็จความส าเร็จในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา และส านักงาน  
เป้าหมาย 
                 เชิงปริมาณ  จัดประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ ใน
การบริหารจัดการของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
จ านวน  150 คน ระยะเวลา 3  วัน ภายในเดือน สิงหาคม  2565    
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 เชิงคุณภาพ 
                 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                 2. ผู้เข้าร่วมโครงการน านโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาสู่การปฏิบัติ     
ณ สถานศึกษาในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
                 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานที่ส่งผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

                 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมี เจตคติท่ีดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 
               ผลผลิต (Output) 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 ได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 มีศักยภาพพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
              ผลลัพธ์ (Outcome) 
                  1. ผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจในการให้บริการของสถานศึกษาในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
                 2. การประเมินมาตรฐานของสถานศึกษาในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์  ที่สูงขึ้น 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนผ่านการประเมิน 
 เชิงคุณภาพ 
               1. สถานศึกษาในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์
ในการบริหารส านักงาน ที่สูงขึ้น 
              2.  ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษาในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
กลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
             1. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี   
เขต 2 ทุกคน 
                 2. ผู้มาติดต่อราชการ ณ สถานศึกษาในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 จัดท าข้อมูลเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ  กรกฎาคม 2565  
2 แต่งตั้งคณะท างานวางแผนการด าเนินโครงการ  กรกฎาคม 2565  
3 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนและจัดท าหลักสูตร  กรกฎาคม 2565  
4 ด าเนินการโครงการ  สิงหาคม 2565  
5 สรุปและรายงานผลโครงการ  กันยายน 2565  

     
5. ระยะเวลาและสถานที่ท่ีด าเนินการ รายละเอียดดังนี้ 

           5.1  ระยะเวลา จ านวน 2  คืน /3  วัน  ภายในเดือน สิงหาคม  2565  
           5.2 สถานที่ สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงแรมใน 4 ภูมิภาค  

     งบประมาณท่ีใช้ จ านวน   388,625 บาท โดยขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

        รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

งบประมาณที่ใช้ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  
สร้างหลักสูตรการประชุมสัมมนา 
จ านวน 2 วัน 1. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มคณะกรรมการ  
 (2 มื้อ x 30 บาท x 30 คน)   

  
 
 
 

1,800 

  
 
 
 

1,800 
กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมที่ 2   ด าเนินการพัฒนา 
1. สถานที่ ณ โรงแรมใน 4 
ภูมิภาค จ านวน 3 วัน 2 คืน 

1. ค่าเหมาจ่ายรถบัส  
(10,000บาท x 3 คัน x 3 วัน) 
2. ค่าเช่าที่พัก 
 (135 คน x 600 บาท x 2 คืน) 
3. ค่าอาว่างและเครื่องดื่ม 
(135 คน x 5 มื้อ x 35 บาท) 
4.ค่าอาหารกลางวัน 
 (135 คน x 3 มื้อ x 120 บาท) 
5.ค่าอาหารเย็น 
(135 คน x 2 มื้อ x 120 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
90,000 

162,000 
 

23,625 
 

48,600 

32,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

90,000 
 

162,000 
 

23,625 
 

48,600 

32,400 

  



แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  388,625  บาท 
 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
       รวม ไตรมาสที่ 

1/2565 
ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

 1. ประชุมวางแผนการท างาน      

 2.  ด าเนินโครงการ      
2. รายงานผลโครงการ      

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

         1. ปัจจัยความเสี่ยง 
            2. ความเบี่ยงเบนของการเก็บข้อมูล/ประเมิน 
     3. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       4. ออกแบบประเมินโดยมีคณะกรรมการก าหนดแบบ 
 
 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย งบประมาณที่ใช้ 

 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  
กิจกรรมที่ 2 (ต่อ) 
6. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน  
1 คน  (1 คน x 6 ชม x600 บาท) 
7. ค่าเหมาจ่ายพาหนะวิทยากร 
8. ค่าจัดท าเอกสาร เล่มละ 100 
บาท จ านวน 135 คน (100 บาท 
x 135คน) 
9. ค่าวัสดุฝึกและค่าอุปกรณ์ 
10. ค่าของที่ระลึกให้สถานที่ศึกษา 
ดูงาน  (1,500 บาท x 3 ชิ้น) 

 

   3,600 
 
 

2,000 

 

 
 
 
 
 
 

13,500 
5,000 

 

4,500 

3,600 
  

2,000 
 
 

13,500 
5,000 

4,500 

กิจกรรมที่ 3  
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ
จ านวน 1 วัน 
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(10 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
3.ค่าจัดท าเอกสารโครงการ  
( 10  เล่ม x 100 บาท 

  
 
 

600 

 
 
 
 
 
1,000 

 
 
 

600 
 

1,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ 3,600 361,025 24,000 388,625 
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การติดตามและประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ 
       2.  สถานศึกษาในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีผลการ

ประเมินด้านการบริหารงานองค์กรที่สูงขึ้น                                                                                  
      3. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีความ

ภาคภูมิใจในองค์กร 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ    พัฒนาศักยภาพผู้บริหารในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
แผนแม่บท     ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศ    ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ     ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
นโยบายรัฐบาล             การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
แผนงาน                     พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                              
สนองนโยบาย สพฐ.       นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4                 การจัดการศึกษาด้านเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ /เบอร์โทรศัพท์  นางฉันทิสา  พุ่มไสว   มือถือ 081 – 6449887 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล  
             กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายในการพัฒนาคน  
ในสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ทุกคนมีคุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  
คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยีและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ  
เป็นการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน และพร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ให้เกิดขึ้นและยั่งยืนตลอดไป เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การขับเคลื่อนการพัฒนางานคุณภาพบุคลากร  
ทางการศึกษาให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( O-Net) ให้สูงขึ้น 

 2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ (Best Practices)  
  3. เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี   

เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีการศึกษา 2565             
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
              1. ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา จ านวน 4 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 121  คน 
ผู้อ านวยการกลุ่มจ านวน 10 คน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 14 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 145 คน 
ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน  2564 

  2. ศึกษาดงูานโรงเรียนที่มีผลส าเร็จในการบริหารจัดการศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ ่ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก รวม 4 โรง ในจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ 

                เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้เข้าประชุมสัมมนามีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ได้รับการพัฒนาต่อยอด 
 2. ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาน าผลจากการเข้าร่วมประชุมสัมมนาไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
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          ผลผลิต ผลลัพธ์ 
            ผลผลิต (Output) 
               1. ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพพร้อมที่จะน าผลจากการประชุมไปปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
             ผลลัพธ์ (Outcome) 
                1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
                 2. การประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนผ่านการประเมิน 
 เชิงคุณภาพ 
                1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
                2. ผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์
ทีสู่งขึ้น 
กลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
             1. ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการทุกคน 
 2. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
 4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมวางแผนโครงการ/ แต่งตั้งคณะกรรมการ กรกฎาคม 2565  
2. จัดท าหลักสูตรการประชุมสัมมนา กรกฎาคม  2565  
3. จัดประชุมสัมมนา  

- ประชุมสัมมนา 
- ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการ 
  จัดการศึกษา 

 
สิงหาคม 2565 

 

4. สรุปผลการจัดประชุมสัมมนา กันยายน 2565  
5. รานงานผลการประชุมสัมมนา กันยายน 2565  
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ระยะเวลาและสถานที่ท่ีด าเนินการ  จ านวน 4 วัน รายละเอียดดังนี้ 
            1. ระยะเวลา  ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน  2565 
           2. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนที่เข้าศึกษาดูงานในจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก  
และภาคใต ้    
งบประมาณ   477,300 บาท   โดยขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ใช้ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1  
สร้างหลักสูตรการประชุมสัมมนา จ านวน 4 วัน 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       
    คณะกรรมการ (2 มื้อ x 30 บาท x 20 คน)   

  
 
 

1,200 

  
 
 

1,200 
กิจกรรมที่ 2  
ด าเนินการพัฒนา สถานที ่ณ โรงแรมในจังหวัด 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคใต้  
จ านวน 4 วัน 2 คืน 
1. ค่าเช่าที่พัก 
    (145 คน x 600 บาท x 2 คืน) 
2. ค่าอาว่างและเครื่องดื่ม 
    (145 คน x 4 มื้อ x 30 บาท) 
3. ค่าอาหารกลางวัน 
    (145 คน x 4 มื้อ x 120 บาท) 
4. ค่าอาหารเย็น 
    (145 คน x 4 มื้อ x 120 บาท) 
5. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน   
   (2 คน x 3 ชม x 600 บาท) 
6. ค่าเหมาจ่ายพาหนะวิทยากร 
7. ค่าจัดท าเอกสาร เล่มละ 100 บาท  
    จ านวน 145 คน ( 100 บาท x 145 คน) 
8. ค่าวัสดุฝึกและค่าอุปกรณ์ 
9. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ 
10. ค่าเหมารถบัส จ านวน 4 คัน 
      คันละ 13,500 บาท จ านวน 4 วัน 
      (13,500 x 2 คัน x 2 วัน 
11. ค่าของที่ระลึก จ านวน 4 ชิ้น ชิ้นละ 1,500 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 

 
174,000 

 

17,400 
 

69,600 
 

69,600 
 
 

3,000 
 

14,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
5,000 

 
108,000 

6,000 

 
 
 

 
174,000 

 

17,400 
 

69,600 
 

69,600 
 

3,600 
3,000 

 

14,500 
3,000 
5,000 

 
108,000 

6,000 
  



- 4 – 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ใช้ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 3  
1. สรุปและรายงานผลโครงการจ านวน 1 วัน 
    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ  
    (2 มื้อ x 30 บาท x 15 คน   
2. ค่าจัดท ารายงานผลโครงการ 
    จ านวน 15 เล่ม เล่มละ 100 บาท 
    (15 เล่ม x 100 บาท 

  
 

900 
 
 
 

1,500 

  
 

900 
 
 
 

1,500 
งบประมาณที่ใช้ 3,600 351,700 122,000 477,300 

 
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  477,300 บาท  (ขอถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ) 
 

 
แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. ประชุมวางแผนด าเนินโครงการ      

2. ด าเนินโครงการ      
3. รายงานผลโครงการ      

  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

         1. ปัจจัยความเสี่ยง 
            2. ความเบี่ยงเบนของการเก็บข้อมูล/ประเมิน 
     3. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      4. ออกแบบประเมินโดยมีคณะกรรมการก าหนดแบบ 

การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
 

ตอบแบบสอบถาม 
 

 

แบบประเมิน 
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     การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      1. ปัจจัยความเสี่ยง / ความเบี่ยงเบนของการเก็บข้อมูล/ประเมิน 
       2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง/ ออกแบบประเมินโดยมีคณะกรรมการก าหนดแบบประเมิน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหารในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีศักยภาพสูงขึ้น     

ในทุก ๆ ด้าน  
 2. ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีผลการ

ปฏิบัติงานสูงขึ้นในทุก ๆ ด้าน 
 3. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีความภาคภูมิใจใน
องค์กร 
 
 

    
 



โครงการ         ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์  
แผนแม่บท     ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศ    ด้ำนกำรศึกษำ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ     ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
นโยบายรัฐบาล             กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
แผนงาน                     พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์                              
สนองนโยบาย สพฐ.       นโยบำยที่ 3 ด้ำนคุณภำพ 
กลยุทธ์ที่ 4                 กำรจัดกำรศึกษำด้ำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ                 นำงฉันทิสำ  พุ่มไสว   มือถือ  081-6449887 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
หลักการและเหตุผล  
           กำรปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ป็นกิจกรรมที่ส ำคัญ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้เข้ำมำปฏิบัติงำนใหม่
ทั้งในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม สร้ำงจิตส ำนึกของควำมเป็นครู รวมทั้งเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนถึงกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 02067/ว 19 
ลงวันที่ 25 ตุลำคม 2561  ซึ่งก ำหนดให้หน่วยงำนต้นสังกัดจัดให้มีกำรปฐมนิเทศครูผู้ช่วยภำยในสำมสิบวัน นับแต่
วันเข้ำปฏิบัติรำชกำร ประกอบกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 มีครูบรรจุใหม่ ตั้งแต่
เดือนเมษำยน 2562 ซึ่งยังไม่ได้รับกำรปฐมนิเทศ จนถึงปัจจุบัน รวม 102 คน จึงได้ด ำเนินกำรโครงกำรนี้  
วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่และแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรแก่ครูบรรจุใหม่ 

 2.  เพ่ือพัฒนำให้ครูบรรจุใหม่มีควำมรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำม
มำตรฐำนต ำแหน่ง ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 

 3. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือพัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย       
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 

  4. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำให้แก่ครูบรรจุใหม่  
  5. เพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจในกำรปฏิบัติงำนให้กับครูผู้ช่วยที่ได้รับกำรบรรจุใหม่ 

 เป้าหมาย 
          เชิงปริมาณ 
                 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับกำรบรรจุใหม่ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2563 จนถึงปัจจุบัน จ ำนวน 102 คน 
ภำยในเดือนมิถุนำยน 2565  
 เชิงคุณภาพ 
             1.  ครูบรรจุใหม่ที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติและผ่ำนกำร
พัฒนำอย่ำงเข้มทุกคน 
 2.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีคุณลักษณะและสมรรถนะในกำรปฏิบัติตนและปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อกำร
พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน                                                           
              3.  ครูบรรจุใหม่มีควำมพึงพอใจในกำรได้รับกำรปฐมนิเทศ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชำชีพครู 

       ผลผลิต ผลลัพธ์ 
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                ผลผลิต (Output) 
               1. ครูผู้ช่วยที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ชองตนเอง 
 2.  ครูผู้ช่วยที่เข้ำร่วมโครงกำรมีศักยภำพพร้อมที่จะจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียน 

              ผลลัพธ์ (Outcome) 
               1. นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนที่สูงขึ้น 
               2. กำรประเมินมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 เชิงปริมำณ 
 1. ครูผู้ช่วยผู้เข้ำร่วมโครงกำรทุกคนผ่ำนกำรประเมิน 
 เชิงคุณภำพ 
                 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น 
                2. ผลกำรประเมินมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์ 
ที่สูงขึ้น 
 กลุ่มเป้ำหมำยผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
               1. ครูผู้ช่วยที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกคน 
 2. นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 
4. วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดท ำข้อมูลเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินโครงกำร เมษำยน 2565  
2. แต่งตั้งคณะท ำงำนวำงแผนกำรด ำเนินโครงกำร พฤษภำคม 2565  
3. ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือวำงแผนและจัดท ำหลักสูตร มิถุนำยน 2565  
4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพัฒนำ มิถุนำยน 2565  
5. ด ำเนินกำรโครงกำร มิถุนำยน 2565  
6. สรุปและรำยงำนผลโครงกำร กรกฎำคม 2565  

        
5.   ระยะเวลาและสถานที่ท่ีด าเนินการ รำยละเอียดดังนี้ 
 5.1 ระยะเวลำ จ ำนวน 2 วัน ภำยในเดือนมิถุนำยน 2565 

            5.2 สถำนที่โรงแรมในจังหวัดเพชรบุรี 
 6.  งบประมาณที่ใช้   

           จ านวน  118,700 บาท โดยขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

งบประมาณที่ใช้ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  
สร้ำงหลักสูตรกำรประชุมสัมมนำ จ ำนวน 2 วัน 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มคณะกรรมกำร  
 (2 มื้อ x 30 บำท x 10 คน)   

  
 
 

600 

  
 
 

600 
กิจกรรมที่ 2  
ด ำเนินกำรพัฒนำสถำนที่ ณ โรงแรมในจังหวัด
เพชรบุรี จ ำนวน 2 วัน 
1. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
   (250 คน x 4 มื้อ x 30 บำท) 
2. ค่ำอำหำรกลำงวัน 
   (250 คน x 2 มื้อ x 120 บำท) 
3. ค่ำจัดท ำเอกสำรเล่มละ 50 บำท 
    จ ำนวน 250 คน 
    (100 บำท x 250 เล่ม) 
4. ค่ำวัสดุฝึกและค่ำอุปกรณ์ 
5. ค่ำจัดท ำเกียรติบัตร จ ำนวน 250 แผ่น 
    แผ่นละ 20 บำท (250 x 10 บำท) 
กิจกรรมที่  3 
สรุป/รำยงำนผลโครงกำรจ ำนวน 2 วัน 
1. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มคณะกรรมกำร  
    (2 มื้อ x 30 บำท x 10 คน)   
2. ค่ำจัดท ำรำยงำนผลโครงกำร 
   จ ำนวน 15 เล่ม เล่มละ 100 บำท 
   (10 เล่ม X 100 บำท) 
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รวมงบประมาณที่ใช้  91,200 27,500 118,700 

วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   118,700   บาท 
 

 
แผนการปฏิบัติงาน  (กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
      รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1  ประชุมวำงแผนด ำเนินโครงกำร      

2.  ด ำเนินโครงกำร      
3. รำยงำนผลโครงกำร      
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
         1. ปัจจัยควำมเสี่ยง 
            2. ควำมเบี่ยงเบนของกำรเก็บข้อมูล/ประเมิน 
     3. แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
       4. ออกแบบประเมินโดยมีคณะกรรมกำรก ำหนดแบบ 

 

การติดตามและประเมินผล 
                ตัวชี้วัดความส าเร็จ   วิธีการวัด/ประเมินผล        เครื่องมือที่ใช้ 

ควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร ตอบแบบสอบถำม แบบประเมิน 
 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีคุณลักษณะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ 
       2.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น  
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1.  ปัจจัยควำมเสี่ยง 
             2. ควำมเบี่ยงเบนของกำรเก็บข้อมูล/ประเมิน 
 3. แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 4. ออกแบบประเมินโดยมีคณะกรรมกำรก ำหนดแบบ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.   ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีคุณลักษณะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ 
  2.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรผ่ำนกำรพัฒนำอย่ำงเข้มทุกรำย 
  3.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 มีผลกำรประเมินด้ำนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนที่สูงขึ้น 
       4.  มีกำรสร้ำงเครือข่ำยเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูบรรจุใหม่  ในสังกัดส ำนักงำน     
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2  
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คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

นายสุรวิทย  ทับเหล็ก  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 

นายมานิตย  สีสงา    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2  

นายอดิศร   โยธะชัย     รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 

นายสิทธิชัย  สารมาศ           รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 

คณะทํางาน 

 1. นางประกาย  แสนกลา ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
 2. นางสุภัตรา  ชะเอม  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

      3. นางสาวเกษร  แกวเจริญ ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 
 4. นางอังคณา  เลิศล้ํา            ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 5. นายพงษโรจน  เรืองศรี ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ี  
                                           ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ 

  6. นายปรีชา  รอดมี  นิติกรชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี   
       7. นางฉันทิสา  พุมไสว  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ี  

                                          ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     8. นายภูวดล  หอมทวนลม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาท่ี 
     ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย   
  9. นางวรนิษฐา  บัวศิริ    นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ี 
     ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

      10. นางณัฎฐิยา  แกวถาวร  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
      11. นายสาโรจน  นุษพรรณ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
      12. นางสาวศศิธร  อวมกลับ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
      13. นายอดุล  ออนละมูล  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
      14. นางสาวทิพวรรณ  ใจปราศัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 15. จ.ท.ณทัทร  สมศร ี  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
      16. นางกชพรรณ  เบญจานุกร  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
     17. นายภมร  สุขมาก   เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 
   18. นายตรีภพ  เทียนฟก  เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 
          19. นายสิโรจน  อินทรเนตร เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 

 
 

                     

 




