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คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จัดทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็นกรอบแนวทาง
การดําเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา โดยมีสาระสําคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ จุดเน้น กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของแผนปฏิบัติการประจําปี กับนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
โดยกําหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การให้โอกาสทางการศึกษา และประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมุ่งหวังให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เป็นองค์กรที่มีมาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพ และเครือข่ายมีความเข้มแข็ง ซึ่งไดร้ ับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก ในคราวประชุมครั้งที่ 5 / 2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 จนสําเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกภาคส่วนจะร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจและระดม
สรรพกําลังร่วมผลักดันการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุ
เป้าหมายต่อไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
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กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1. มหกรรมธรรมะวิชาการน้อมนําศาสตร์พระราชาส่งเสริมพระพุทธศาสนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนสู่ชุมชนวิถีพุทธอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2564
2. การจัดงานวันสําคัญทางลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด
3. ส่งเสริมการดําเนินงานยาเสพติด สารเสพติด
4. การประชุมทางไกลเพื่อบริหารจัดการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
( COVID-19 )
5. การประชุมทางไกลเพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
( PM 2.5 )
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6. การขับเคลื่อนการจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการในการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA และการใช้ระบบ PISA Style
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
8. การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 83
9. ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทน 88
ประจําปีพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
10. การสรรหาพนักงานราชการและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
93
สถานศึกษาในสังกัด
11. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
98
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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12. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา
13. การประชุมจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดและตรวจสอบการย้ายข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครูและผู้บริหารสถานศึกษา
14. การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
15. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ
16. ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
17. การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง
ในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา
18. การจัดทําคลังข้อสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT , NT , O-NET โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
19. ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะจําเป็นในศตวรรษที่ 21
20. การส่งเสริมรักการอ่าน
21. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก โดยใช้ระบบนิเวศเป็นฐาน
22. พัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาคุณธรรม ( โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. )
23. การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แบบทดสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
ด้านการเขียนตอบแบบอัตนัยภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
24. การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ( Work Manual) ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
25. การจัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทํางานของผู้บริหารการศึกษา
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
26. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ (ยูทูบเบอร์ )
27. คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
28. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
29. สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
30. เสริมสร้างทักษะการสังเกต การดูแล และการปรับพฤติกรรมเด็กนักเรียนตามหลักจิตวิทยา
ให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมกับวัย
31. ส่งเสริมการดําเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
32. การสร้างและใช้งานแอพพริเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน
33. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและวัดประเมินการศึกษาและการใช้โปรแกรม
บริหารจัดการผลการเรียน ( School Mis )
34. การพัฒนาการใช้นวัตกรรมแบบฝึกอ่านออกเขียนได้สําหรับนักเรียนบนพื้นทีส่ ูง
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยใช้ระบบนิเวศเป็นฐาน
35. ส่งเสริมการศึกษาสายอาชีพ อาชีวศึกษาและทวิศึกษา
36. ส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรอื่น
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37. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบการศึกษาในระบบ เพื่อโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
38. การติดตามเด็กนักเรียนหยุดเรียน การตรวจสอบหลักฐานทางการศึกษา และการยกเลิก
หลักฐานทางการศึกษา
39. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
40. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กมีความสามารถพิเศษ
นักเรียนในโควตาพิเศษ และห้องเรียนพิเศษ
41. สนับสนุนการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
42. พัฒนาขับเคลื่อนสถานศึกษาทั้งระบบพร้อมรับสู่การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและยกระดับ
สู่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
43. พัฒนาการบริหารงบประมาณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (งบประจํา)
44. ตรวจสอบ ติดตาม และพัฒนางานตรวจสอบภายในและระบบควบคุมภายใน
45. การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
46. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
47. สร้างเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลุ่มนโยบายและแผน
48. ส่งเสริมประสิทธิภาพขับเคลื่อนการบริหารจัดการในเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
49. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
50. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
51. การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
52. การจัดกิจกรรม 5 ส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
53. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
54. จัดทําข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทั่วไปเพื่อบริหารการศึกษา
ภาคผนวก
 คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่ 154/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

212
216
220
223
227
230

237
240
243
247
260
269
272
276
281
284
287
290
294
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ส่วนที่ 1
บทนํา
บริบททั่วไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีบริบททั่วไป ดังนี้
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดตากตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศ มีพื้นที่ทั้งหมด 16,406.65 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 10,324,156.25 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ และเป็นอันดับ 2 ของภาคเหนือ
ตั้งอยู่ระหว่าง เส้นรุ่งที่ 15 องศา 50 ลิปดา 36 ฟิลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 7 ลิปดา 22 ฟิลิปดา
ตะวันออก สูงกว่าระดับน้ําทะเล 116 เมตร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ตามระยะทางหลวงหมายเลข 1
ถนนพหลโยธิน เป็นระยะทางประมาณ 426 กิโลเมตร โดยสภาพพื้นที่จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ
มีเทือกเขาถนนธงชัยกั้นกลาง
ส่วนที่ 1 ตั้งอยูด่ ้านทิศตะวันออก ประกอบด้วย 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองตาก อําเภอบ้านตาก
อําเภอสามเงา และอําเภอวังเจ้า สภาพพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่ราบสูง ลาดเอียงลงไปทาง
ทิศตะวันออกสู่แม่น้ําปิงและแม่น้ําวัง ทําให้เกิดพื้นที่ราบแคบริมสองฝั่งของแม่น้ํา
ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตก ประกอบด้วย 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่สอด อําเภอพบพระ
อําเภอแม่ระมาด อําเภออุ้มผาง และอําเภอท่าสองยาง สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ภูมิอากาศได้รับอิทธิพล
มาจาก มหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน มีความชุ่มชื้นฝนตกมากกว่าซีกด้านตะวันออก
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง
ทิศใต้
ติดกับจังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสุโขทัย กําแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี
ทิศตะวันตก มีพรมแดนติดกับรัฐกระเหรี่ยง ประเทศสหภาพเมียนมา ยาวประมาณ
540 กิโลเมตร
(แม่น้ําเมย 170 กิโลเมตร เทือกเขาตะนาวศรี 370 กิโลเมตร )
สภาพภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดตาก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ด้านตะวันออก ประกอบด้วยภูเขาสูง
ประมาณร้อยละ 65 ของพื้นที่ ซึ่งปกคลุมป่าโปร่งและป่าเบญพรรณ และ ด้านตะวันตก ประกอบด้วย ภูเขาสูง
ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ ปกคลุมไปด้วยป่าโปร่ง ป่าดงดิบ และป่าสน มีภูเขาที่สําคัญ ได้แก่
ภูเขาถนนธงชัย เขาหลวงและเขาพระเมิน ทั้งนี้ เทือกเขาถนนธงชัยกั้นกลางระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตก
ทําให้ลักษณะภูมิอากาศแตกต่างกันไป เนื่องจากเทือกเขาถนนธงชัยเป็นตัวปะทะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมา
จากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน ทําให้ซีกตะวันออกได้รับความชุ่มชื้นจากลมมรสุมไม่เต็มที่ สภาพแห้งแล้ง
ส่วนฝั่งตะวันตกจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมมากกว่าทําให้ปริมาณฝนตกมีความชุ่มชื้นโดยเฉพาะในที่ที่อยู่ใน
เขตภูเขา แหล่งน้ําที่สําคัญได้แก่ แม่น้ําปิง แม่น้ําวัง แม่น้ําแม่กลอง แม่น้ําเมย คลองวังเจ้า และห้วยแม่ละเมา
มีป่าสวนแห่งชาติ 15 ป่า แร่งธาตุที่สําคัญได้แก่ หินแกรนิต สังกะสี และหินปูน
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บริบทของสํ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ษ
กษาตาก เขต 2
 ที่ตั้ง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่เกิดขึ้น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พ
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ.2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ.2560
ปัจจุบันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 35 / 4 ถนนประสาทวิถี
ตําบลแม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ห่างจากตัวจังหวัด 86 กิโลเมตร
โลเมตร ประกอบด้วย 5 อําเภอ ได้แก่
อําเภอแม่สอด อําเภอแม่ระมาด อําเภอท่าสองยาง อําเภอพบพระ และอําเภออุ้มผาง และมีอาณาเขตติดต่อ
ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อกับ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อําเภอเมืองตาก อําเภอบ้านตาก อําเภอสามเงา อําเภอวังเจ้า
ของจังหวัดตาก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสภาพพม่า ระยะทางประมาณ 580 กิโลเมตร
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10,713.97 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,696,231.25 ไร่
คิดเป็น ร้อยละ 65.30 ของพื้นที่ทั้งจังหวัดตาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
อําเภอ
คิดเป็นร้อยละ
พื้นที่(ตารางกิโลเมตร)
แม่สอด
1,986.116
12.11
แม่ระมาด
1,475.542
8.99
ท่าสองยาง
1,920.387
11.71
อุ้มผาง
4,325.383
26.36
พบพระ
1,006.542
6.13
รวม
10,713.97
65.30
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 ข้อมูลการปกครอง ประชากร และครัวเรือน
อําเภอ
แม่สอด
แม่ระมาด
ท่าสองยาง
พบพระ
อุ้มผาง
รวม

ตําบล

หมู่บ้าน

10
6
6
5
6
33

91
57
67
55
36
305

จํานวนประชากร (คน)
ชาย
หญิง
รวม
83,612
82,195
165,807
29,873
28,665
58,538
46,980
44,197
91,177
43,466
41,897
85,363
23,170
21,323
44,493
227,101 218,277
445,378

จํานวน
ครัวเรือน
61,007
19,922
24,523
22,035
11,503
138,990

ข้อมูลจาก : ที่ทําการปกครองจังหวัดตาก ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
1. ภาพรวมจํานวนโรงเรียน ครู และนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2
จํานวนโรงเรียนในสังกัด
อําเภอ

กลุ่ม
โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน ห้องเรียน
สาขา

สาขา

จํานวน
นักเรียน

จํานวน
ข้าราชการ
ครู

ห้อง
เรียน

ห้องเรียน
:
ครู : นร.
นร.

แม่สอด

5

38

1

3

11,056

633

485

1:17

1:23

แม่ระมาด

2

22

0

5

5,976

339

300

1:18

1:20

ท่าสองยาง

2

19

2

43

14,035

687

648

1:20

1:22

พบพระ

2

23

2

1

13,637

685

516

1:20

1:26

อุ้มผาง

2

14

0

7

5,357

295

255

1:18

1:21

รวม

13

116

5

59

50,061

2,639

2,204

1:19

1:23

ข้อมูล 1/2563
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2. จํานวนนักเรียน
2.1 จํานวนนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
จําแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2561 – 2563
จํานวนนักเรียน จําแนกตามปีการศึกษา
ระดับชั้น
2561
2562
2563
ชาย หญิง
รวม
ชาย หญิง
รวม ชาย หญิง
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมก่อนประถม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งหมด

204
2,400
2,582
5,186
3,425
2,710
2,528
2,322
2,079
1,972
15,036
1,318
1,087
1,000
3,405
143
129
115
387
24,014

201
2,297
2,399
4,897
2,986
2,531
2,191
2,299
2,120
2,077
14,204
1,632
1,475
1,359
4,466
287
231
207
725
24,292

405
4,697
4,981
10,083
6,411
5,241
4,719
4,621
4,199
4,049
29,240
2,950
2,562
2,359
7,871
430
360
322
1,112
48,306

200
2,510
2,411
5,121
3,541
2,924
2,450
2,374
2,192
1,951
15,432
1,334
1,145
983
3,462
221
129
125
475
24,490

197
2,309
2,314
4,820
3,133
2,651
2,379
2,135
2,204
2,038
14,540
1,524
1,499
1,404
4,427
287
243
221
751
24,538

รวม

397
193
188
381
4,819 2,355 2,207 4,562
4,725 2,554 2,314 4,868
9,941 5,102 4,709 9,811
6,674 3,335 2,997 6,332
5,575 3,031 2,837 5,868
4,829 2,761 2,566 5,327
4,509 2,394 2,343 4,737
4,396 2,262 2,091 4,353
3,989 2,088 2,150 4,238
29,972 15,871 14,984 30,855
2,858 1,364 1,600 2,964
2,644 1,170 1,423 2,593
2,387 1,037 1,424 2,461
7,889 3,571 4,447 8018
508
205
363
568
372
190
262
452
346
121
236
357
1,226
516
861 1,377
49,028 25,060 25,001 50,061

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปี 2561-2562 และข้อมูล 1/2563
2.2 จํานวนนักเรียนไม่มีสถานะทางทะเบียน ( G )
ไม่มีหลักฐาน(G)
อําเภอ
จํานวน ร้อยละ
แม่สอด
1,775 16.05
แม่ระมาด
717
12.00
ท่าสองยาง
1,463 10.42
พบพระ
1,051
7.71
อุ้มผาง
411
7.67
รวม 5,417 10.82
ข้อมูล ณ 1/2563

บัตรเลข 0
จํานวน ร้อยละ
2,173 19.65
771
12.90
1,700 12.11
1,733 12.71
760
14.19
7,137 14.26

อื่น ๆ (6,7,8)
ไทย
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
538
4.87 6,570 59.42
154
2.58 4,334 72.52
665
4.74 10,207 72.73
665
4.88 10,188 74.71
602
11.24 3,584 66.90
2,624 5.24 34,883 69.68
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3. จํานวนโรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียน ปี 2561 – 2563
จํานวนโรงเรียน
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ขนาดเล็ก
11 รร. 3 รร.สาขา 11 รร. 3 รร.สาขา 7 รร. 2 รร.สาขา
ขนาดกลาง
80 รร. 2 รร.สาขา 80 รร. 2 รร.สาขา 86 รร. 3 รร.สาขา
ขนาดใหญ่
23 รร.
23 รร.
21 รร.
ขนาดใหญ่พิเศษ
2 รร.
2 รร.
2 รร.
รวม 116 รร. 5 รร.สาขา 116 รร. 5 รร.สาขา 116 รร. 5 รร.สาขา
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปี 2561-2562 และข้อมูล 1/2563
ขนาดโรงเรียน

4. จํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2561 – 2563
ปีการศึกษา
2561
2562
2563

โรงเรียนทั้งหมด
121
121
121

โรงเรียนขนาดเล็ก
14
14
9

คิดเป็นร้อยละ
11.57
11.57
7.43

5. จํานวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูจําแนกตามตําแหน่ง
รายการ

ระดับการศึกษา
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
ต่ํากว่า ป.ตรี
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
5
102
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
44
ครู
2
605
906
ครูผู้ช่วย
196
402
รวม
7
947
1,308
หมายเหตุ : ข้อมูลไม่รวมอัตราว่าง ( ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 )

รวม
107
44
1,513
598
2,262

6. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ปี 2561 – 2563 ดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่
1 ตุลาคม ของ
ทุกปี
2561
2562
2563

บุคลากรทางการศึกษา
38 ข 38 ค (1) 38 ค (2)
2
2
4

9
8
13

37
34
35

ลูกจ้าง
ประจํา

พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

รวมทั้งสิ้น

5
5
4

1

18
18
13

71
67
70
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6.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
6.1.1 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 – 2562
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาพรวม

ปีการศึกษา 2561
48.79
30.62
28.37
35.28
35.77

ปีการศึกษา 2562
42.10
26.50
26.74
30.22
31.39

ผลต่าง ( + / - )
-6.69
-4.12
-1.63
-5.06
-4.38

6.1.2 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 – 2562
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระ

เขตพื้นที่
40.17
28.38
29.33
34.13
32.98

ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาพรวม

ประเทศ
46.58
36.34
37.12
39.12
39.79

+/-6.41
-7.96
-7.89
-4.99
-6.81

เขตพื้นที่
48.79
30.62
28.37
35.28
35.77

ประเทศ
55.90
39.24
37.50
39.93
43.14

+/-7.11
-9.13
-8.62
-4.65
-7.37

เขตพื้นที่
42.10
26.50
26.74
30.22
31.39

ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99

+/-7.11
-9.13
-8.62
-4.65
-7.37

6.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6.2.1 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 – 2562
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาพรวม

ปีการศึกษา 2561
47.41
25.97
23.89
32.95
32.56

ปีการศึกษา 2562
48.97
27.83
21.06
28.46
31.58

ผลต่าง ( + / - )
1.56
1.86
-2.83
-4.49
-0.98

6.2.2 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 – 2562
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาพรวม

ปีการศึกษา 2560
เขตพื้นที่ ประเทศ + / 42.98
48.29 -5.31
26.23
30.45 -4.22
19.98
26.30 -6.32
29.83
32.28 -2.45
29.76
34.33 -4.58

ปีการศึกษา 2561
เขตพื้นที่ ประเทศ + / 47.41
54.42 -7.01
25.97
29.45 -3.48
23.89
30.04 -6.15
32.95
36.10 -3.15
32.56
37.50 -4.95

ปีการศึกษา 2562
เขตพื้นที่ ประเทศ + / 48.97
55.14 -6.17
27.83
33.25 -5.42
21.06
26.73 -5.67
28.46
30.07 -1.61
31.58
36.30 -4.72
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6.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
6.3.1 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 – 2562
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาพรวม

ปีการศึกษา 2561
36.22
31.31
21.41
19.67
26.53
27.03

ปีการศึกษา 2562
31.47
31.52
21.51
16.58
25.62
25.34

ผลต่าง ( + / - )
-4.75
0.21
0.1
-3.09
-0.91
-1.69

6.3.2 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 – 2562
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาพรวม

ปีการศึกษา 2560
เขตพื้นที่ ประเทศ + / 37.59
52.29 -14.70
30.51
49.25 -18.74
20.74
28.31 -7.57
16.35
24.53 -8.18
25.39
29.37 -3.98
26.12
36.75 -10.63

ปีการศึกษา 2561
เขตพื้นที่ ประเทศ + / 36.22
47.31 -11.09
31.31
35.16 -3.85
21.41
31.41 -10.00
19.67
30.72 -11.05
26.53
30.51 -3.98
27.03
35.02 -7.99

ปีการศึกษา 2562
เขตพื้นที่ ประเทศ + / 31.47
42.21 -10.74
31.52
34.70 -4.18
21.51
29.20 -7.69
16.58
25.41 -8.83
25.62
29.20 -3.58
25.34
32.34 -7.00

7. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT )
นักเรียนชั้นปะถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 – 2562
ปีการศึกษา
ภาษา
คิดคํานวณ
เหตุผล
เฉลี่ยรายด้าน
2560
42.59
32.24
37.80
37.54
2561
42.85
40.30
38.83
40.66
2562
40.40
40.25
40.32

ผลการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ขับเคลื่อนภารกิจโดยใช้แผนเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตาก และนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ 1.) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์
และของชาติ 2.) การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3.) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4.) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 5.) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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จากการดําเนินงานตามภารกิจในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ขอสรุปผลการดําเนินงานการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ผลการติดตาม ประเมิน การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบาย

ระดับคุณภาพ

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และ
ของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
การศึกษา

4.50

คําอธิบาย
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

-

ไม่ประเมิน

3.50

ดีมาก

4.00

ดีมาก

5.00

ดีเยี่ยม

5.00

ดีเยี่ยม

4.00

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย

ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
( KRS : KPI Report System )

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

คะแนน

ร้อยละ

ระดับ

4.25439

85.09

มาตรฐานขั้นสูง
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ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( พ.ศ.2560 )
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ระดับ
คุณภาพ
4
4

คําอธิบาย
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

4

ดีมาก

4

ดีมาก

คะแนนรวมของภาพรวม ( 3 มาตรฐาน )

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online )
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

คะแนนรวม

ระดับ

ผลการประเมิน

94.20

A

ผ่าน
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ส่วนที่ 2
กรอบแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้นํากรอบแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
เป็นหลักนําทางในการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561- 2580
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ.2561-2580 )
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2560 – 2564 )
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ ( พ.ศ.2562 – 2565 )
นโยบายรัฐบาล ( พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา )
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ.2563-2565 ) ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564 ) ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ.2563 -2565 ) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม )
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตาก
แนวคิดพัฒนาจังหวัดตากสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565 จังหวัดตาก
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แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจําแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ
ได้แก่
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง
แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทําขึน้ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2
ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายกําหนด หรือจัดทําขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา
ระหว่างประเทศ
ซึ่งสรุปแผนทั้ง 3 ระดับทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561- 2580
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ซึ่งกําหนดให้หน่วยงาน
รัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 โดยมี
วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580
ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ
จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1.) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2.) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4.) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 5.) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
6.) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ.2561-2580 )
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทําไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผล
ผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1.) ความมั่นคง 2.) การต่างประเทศ 3.) การพัฒนาการเกษตร
4.) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5.) การท่องเที่ยว 6.) การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7.) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8.) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ 9.) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10.) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11.) การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 12.) การพัฒนาการเรียนรู้ 13.) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14.) ศักยภาพการกีฬา
15.) พลังทางสังคม 16.) เศรษฐกิจฐานราก 17.) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18.) การเติบโต
อย่างยั่งยืน 19.) การบริหารจัดการน้ําทัง้ ระบบ 20.) การบริหารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21.) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22.) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 23.) การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูประเทศ จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ
โดยการปฏิรูปประเทศต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน
เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศ
ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย
12 ด้าน 1.) ด้านการเมือง 2.) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3.) ด้านกฎหมาย 4.) ด้านกระบวนการยุติธรรม
5.) ด้านเศรษฐกิจ 6.) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.) ด้านสาธารณสุข 8.) ด้านสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9.) ด้านสังคม 10.) ด้านพลังงาน 11.) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 12.) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงานเพื่อการปฏิรูป
5 เรื่อง ได้แก่ 1.) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2.) การพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4.) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิศึกษาและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นําไปสู่
การจ้างงานและการสร้างงาน 5.) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2560 – 2564 )
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2560 – 2564 ) ได้กําหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ.2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม คือ 1.) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2.) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 3.) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4.) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5.) การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 6.) การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7.) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 8.) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9.) การพัฒนาภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ และ 10.) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส
และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
กําลังคนให้มีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นําไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษาและ
การเรียนรู้สําหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตรเพื่อให้ประเทศไทย
สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ได้กําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน
5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)
คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง ( Relevancy)
ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1.) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 2.) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 3.) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5.) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6.) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาและ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้กําหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12
การพัฒนาการเรียนรู้
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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ ( พ.ศ.2562 – 2565 )
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ( พ.ศ.2562- 2565 ) เป็นนโยบายและ
แผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการดําเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม
เพื่อธํารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยกําหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง
หรือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การกําหนด
ยุทธศาสตร์หรือแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับความมั่นคงแห่งชาติ หรือกําหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอื่นใดที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่ 1.) การเสริมสร้างความมั่นคง
ของมนุษย์ 2.) การข่าวกรองและประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 3.) การเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4.) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 5.) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
6.) การสร้างความสามัคคีปรองดอง 7.) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8.) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 9.) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 10.) การป้องกัน
และปราบปราม ยาเสพติด 11.) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 12.) การรักษาความมั่นคง
พื้นที่ชายแดน 13.) การรักษาความมั่นคงทางทะเล 14.) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
15.) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 16.) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ 17.) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 18.) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ํา
19.) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายรัฐบาล ( พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา )
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ( พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ) แถลงต่อรัฐสภา
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จําแนกเป็น
นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1.) การปกป้อง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข
ของประเทศ 3.) การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4.) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5.) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6.) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและ
การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7.) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8.) การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9.) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกัน
ทางสังคม 10.) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11.) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12.) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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และกระบวนการยุติธรรมและนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1.) การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของ
ประชาชน 2.) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3.) มาตรการเศรษฐกิจ
เพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4.) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5.) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6.) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7.) การเตรียมคนไทยศตวรรษที่ 21 8.) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายราชการประจํา 9.) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
10.) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11.) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12.) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ.2563-2565 ) ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ.2563-2565 ) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2560 – 2564 ) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคง เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งมีสาระสําคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1.) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2.) ผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3.) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4.) การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5.) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564 ) ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการรายปี ( พ.ศ.2564) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ.2563-2565 ) ซึ่งมีสาระสําคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1.) การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2.) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3.) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 4.) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5.) การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ.2563 – 2565 )
ของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว

20
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ.2563 -2565 ) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามทีก่ ําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ.2563 – 2565 ) ที่สอดคล้องเชือ่ มโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ.2561 – 2580 ) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2560 - 2564 ) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ.2563 - 2565 ) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ทุกส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และแผนอื่น ๆ ในปี พ.ศ.2563 – 2565 ซึ่งมีสาระสําคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1.) การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2.) การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 3.) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4.) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 5.) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6.) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการศึกษา แผนงาน/โครงการสําคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
( ตามประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 )
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็น
กรอบแนวทางในการดําเนินงาน ซึ่งมีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนี้
-นโยบายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถ
ลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ช่วย ทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดทํางบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
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3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากําลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษา
เพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
- จุดเน้นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัด
การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จําเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงและจากสถานการณ์จําลอง
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดํารงชีวิตและ
สร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ ( English for All)
- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทําในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ ( พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะ
แก่งชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนชาติเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุม่ ชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว )
- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชํานาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน
- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ระดับจังหวัดทั่วประเทศ
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2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดําเนินการ
- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์
- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร
และใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
-ระดมสรรพกําลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนนําร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562
4. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพและ
สร้างรายได้
5. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
- ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน
ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น
- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจํากัดในการดําเนินงาน โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ( Big Data )
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปองค์การ
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- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน ( Financial Plan ) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
- ส่งเสริมโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม )
(ตามประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 )
-นโยบายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม )
5. ดําเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย
“การศึกษายกกําลังสอง (Thailand Education Eco-System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และ
ตอบโจทย์ Demand” โดย
-ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนสังคมให้สามารถดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็วรวมถึง
การบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC ) เพื่อให้ครู Up Skill
และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อส่งผลต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มี
คุณภาพ
-เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้ รียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ( Human Capital
Excellence Center : HCEC ) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล ( Digital Education Excellence Platform : DEEP)
ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อนําไปสู่นักเรียนยกกําลังสอง ที่เน้นเรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะเพื่อทํา ครูยกกําลังสอง
ที่เน้นเพิ่มคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกกําลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน หลักสูตร
ยกกําลังสองที่เน้นลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สื่อการเรียนรู้ยกกําลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสานผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศ ( Digital Education Excellence Platform : DEEP ) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิต
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ที่เป็นภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหา
มาตรฐาน จากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ ON-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ต
และอุปกรณ์เชื่อมต่อโรงเรียนยกกําลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้
ที่เพิ่มความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
-จุดเน้นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม )
-พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จําเป็น เพื่อทําหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ( Human Capital
Excellence Center : HCEC)
-จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้
ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education
Excellence Platform : DEEP )
-ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็น
เลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP )
- จัดทํา “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกําหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานที่จําเป็น
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตและมุ่งสู่
Thailand 4.0 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
และนโยบาย ดังนี้
วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
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4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainable Development Goals: SDGs )
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digial
Technology ) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
นโยบาย
1. ด้านความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดําเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
สู่ความเป็นเลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้ฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ในการดําเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จําเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
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3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทํา
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จําเป็น
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนที่สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ( Stand Alone ) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจํานวนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นทีน่ วัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ / ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ที่
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผูเ้ รียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
กับการเปลีย่ นแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
2. ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา
3. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาหลัก(O-NET)
และด้านอิสลามศึกษา( I-NET) เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ที่
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับ
การพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผูเ้ รียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปญ
ั ญา
2. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (*)
3. จํานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
( วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา )
4. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีขึ้นไป
5. จํานวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่
ตัวชี้วัด
6. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับ
การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
8. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทีส่ ร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
9. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
85
20
ร้อยละ 3

ค่าเป้าหมาย
80

ค่าเป้าหมาย
80
3
29,125
1
200

ค่าเป้าหมาย
100
100
-
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่
ตัวชี้วัด
10. ร้อยละของผูเ้ รียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ
เพื่อการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพ
ความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลก
ในศตวรรษที่ 21

ค่าเป้าหมาย
80

(*) เนื่องจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET)
ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 เป้าหมายในการรายงานจึงรวมเฉพาะนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุม่ อายุ
- ระดับปฐมวัย
100
- ระดับประถมศึกษา
100
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
100
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สามัญ – อาชีวศึกษา )
100
2. จํานวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผูด้ ้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
3,630,000
สมรรถนภาพ หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจําเป็น
3. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา ตามบริบท
80
4. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
20
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่
ตัวชี้วัด
1. จํานวนกระบวนงานที่รับการปรับปรุงให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
2. โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มขึน้
3. ร้อยละของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
4. ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยดึ มั่นความซื่อสัตย์สจุ ริต
5. ร้อยละของสถานศึกษานําร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความคล่องตัว
ในการบริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
80

ค่าเป้าหมาย
2
20
90
50
80
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตาก
1. วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองน่าอยู่ประตูการค้าชายแดน”
2. พันธกิจ
2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.2 เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2.3 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
2.4 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพื้นที่การค้า
ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาความมั่นคง
ความสงบเรียบร้อย
3. เป้าประสงค์รวม
3.1 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น
น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน
3.2 ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
3.3 ส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์ เกษตรอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่า และเพิ่มช่องทาง
จําหน่ายสินค้า โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตและการตลาด
3.4 เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีคุณภาพ ยกระดับ
มาตรฐานการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ในกับประชาชนในพื้นที่
3.5 เพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดภาครัฐ และประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
4. ประเด็นยุทธศาสตร์
4.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
4.2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร
4.4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน
4.5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน และ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 1. พัฒนาระบบสุขภาพการศึกษา การเรียนรู้ การทํางาน
ให้มีรายได้และคุณภาพชีวติ
รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว ชุมชน และการเข้าถึง
ที่ดีขึ้น
บริการภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา
ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่

2. การจัดการ
เพื่อป้องกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และ
บริหารจัดการขยะ น้ําเสียอย่างยั่งยืน

3. การพัฒนา
ผลิตภาพ
ทางการเกษตร

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตทางการเกษตรและ
เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร

1. ส่งเสริมการทําการเกษตรปลอดภัย เกษตรผสมผสาน
อย่างยั่งยืน
2. พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร

4. การส่งเสริม
การท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และ
การค้าชายแดน

เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้า 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และ
OTOP และส่งเสริมการค้า
สิ่งอํานวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
การลงทุนในพื้นที่การค้า
2. พัฒนาคุณภาพและเพิ่มช่องทางการจําหน่าย
ชายแดน และเขตพัฒนา
สินค้า OTOP
เศรษฐกิจพิเศษ
3. ส่งเสริมการค้าชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

5. การบริหาร
จัดการภาครัฐ
และการรักษา
ความมั่นคง
ชายแดนและ
ความสงบ
เรียบร้อย

1.การบริหารจัดการเพื่อป้องกัน
รักษาความมั่นคงชายแดน
การรักษาความสงบเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

1. สร้างขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อย และ
ความมั่นคงชายแดน
2. พัฒนาระบบการให้บริการ สิ่งอํานวยความสะดวก
ประชาชน และข้าราชการ
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)ของจังหวัดตาก
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

S1

มีศักยภาพด้านพื้นที่ชายแดนที่เป็นฐานการค้าชายแดน และ
ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ทั้ง NSEC , EWEC และ LIMEC

W1

โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง/ชํารุดทรุดโทรม

S2

มีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ที่มีความหลากหลายด้านธรรมชาติ
วัฒนธรรม ประเพณีและชาติพันธุ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญของประเทศ

W2

การท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างครบวงจรและ
เชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง/ไม่เป็นที่รู้จัก

S3

มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และ
มีความหลากหลาย และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

W3

บางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย และอาจเกิดอุทกภัย และ
ดินโคลนถล่ม

S4

พื้นที่มีความเหมาะสมกับการส่งเสริมการปลูกพืช ผัก และผลไม้
เมืองหนาว/การเกษตรพื้นที่สูงและพื้นเศรษฐกิจ

W4

การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตร อุตสาหกรรม
สินค้า OTOP และบริการขาดประสิทธิภาพ

S5

มีเขื่อนภูมิพลเป็นอ่างเก็บน้าํ ขนาดใหญ่และเป็นแหล่งผลิต
กระแสไฟฟ้าสําคัญของประเทศโดยมีแม่น้ําปิง แม่น้ําวัง
แม่น้ํายมไหลผ่าน

W5

ระบบชลประทานและแหล่งน้ํายังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
ทางการเกษตร

โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threats)

O1

นโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานส่วนกลางส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก และเชื่อมโยงการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยว รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเพื่อนบ้าน

T1

ข้อจํากัดและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานและ
ปัญหาความเจริญทางเศรษฐกิจในบางพื้นที่กระจุกตัว
ในตัวเมือง ยังกระจายไม่ทั่วถึงทําให้มีความเหลื่อมล้ําสูง

O2

นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าชายแดนบริเวณ
ด่านถาวรแม่สอด และมีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ
ไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 แห่ง
นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคม
ทางราง และทางบก

T2

การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าว ยาเสพติด
โรคระบาด และปัญหาอาชญากรรมพื้นที่

T3

ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาแบบก้าวกระโดด
ปัญหาการจราจร ความเหลื่อมล้าํ ทางสังคม

O4

นโยบายของรัฐบาล ในการกําหนดZoning พื้นที่การเกษตร
และส่งเสริมการทําการเกษตรอุตสาหกรรมในพื้นที่

T4

O5

แนวโน้มของนักท่องเที่ยว ที่ให้สนใจการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ท่องเที่ยวกลางแจ้งเพื่อสุขภาพ และกีฬา การท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์

T5

O6

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทําให้ช่วย
ในการแพร่กระจายข่าวสารและการประชาสัมพันธ์

T6

ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและ
ความสามารถในการแข่งขันลดลง รวมทั้งตลาดสินค้า
การเกษตรราคาตกต่ําไม่แน่นอน
แหล่งท่องเที่ยวทรุดโทรม ไม่ได้รับการพัฒนาและขาด
การส่งเสริมประชาสัมพันธ์กจิ กรรมการท่องเที่ยว และ
ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อาทิ ภัยแล้ง น้าํ ท่วม
ดินโคลนถล่มในพื้นที่
ระบบการใช้ชีวิตแบบบริโภคนิยม การรับข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ
มีผลต่อค่านิยมและพฤติกรรมทางลบ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน

O3
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แนวคิดพัฒนาจังหวัดตากสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2557 ภายใต้
การดําเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสม
ในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นทีช่ ายแดน รองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ได้แก่ จ.ตาก, อ.สะเดา จ.สงขลา, ชายแดน จ.มุกดาหาร,
อรัญประเทศ จ.สระแก้ว, ชายแดน จ.ตราด และในระยะที่สองของไทยได้แก่ ชายแดน จ.เชียงราย,
ชายแดน จ.กาญจนบุร,ี ชายแดน จ.หนองคาย, ชายแดน จ.นครพนม, ชายแดน จ.นราธิวาส ซึ่งเป้าหมาย
การพัฒนาตามนโยบายของ กนพ. จะพิจารณาในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะ
เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน รวมถึงผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อาจมีทั้งในด้านบวกและด้านลบ
แต่กลไกในการสนับสนุนให้มีความยั่งยืนได้นั้น คือ การสร้างคน โดยการให้ศึกษาและการฝึกอาชีพให้กับเด็กและ
เยาวชนอย่างทั่วถึงเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ด้วยบริบทที่จังหวัดตากได้ถูกกําหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภายใต้นโยบายรัฐบาลในระยะ
ที่หนึ่งและอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สําคัญของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ประกอบกับสภาพภูมิประเทศ เป็นป่าไม้
และขุนเขา มีชายแดนประชิดกับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จึงเป็นโอกาสสําคัญที่จะได้ระดม
ความคิดที่กําหนดทิศและเป้าหมายในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับให้มีศักยภาพควบคู่ไปกับการยกระดับ
ประเทศให้พ้นจากกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่กลุ่มประเทศพัฒนา
1. กรอบแนวคิดการพัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผูว้ ่าราชการจังหวัดได้ระดมผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดตากร่วมกันกําหนดแนวทางให้คณะทํางาน
ศึกษาเพื่อยกร่างกรอบแนวคิดการพัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษหลังจากนั้นจึงได้ร่วมกัน
กําหนดการจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดพัฒนาจังหวัดตาก โดยได้นําเสนอร่างกรอบแนวคิดต่อที่ประชุมฯ
ดังนี้
จังหวัดตาก : มหานครแห่งความสุขและศูนย์กลางการค้าบนระเบียงเศรษฐกิจ (Metropolis of
Pleasure and Commercial Economic Corridor Center) คือ “การเป็นมหานครศูนย์กลางการค้า
ชายแดน East-West Economic Corridor and North-South Economic Corridor มุ่งสู่ยุทธศาสตร์หลัก
5 ประการ ได้แก่
1) การเป็นพื้นที่การค้าชายแดนระดับนานาชาติ
2) ศูนย์กลางการค้าการลงทุนบนระเบียงเศรษฐกิจ
3) อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ระดับโลก
4) สวนนวัตกรรมอารยธรรมแห่งขุนเขาเพื่อสุขภาพและสันทนาการ
5) ขับเคลื่อน กระตุ้น สร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสร้างกลไกและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
ปัจจัยสําคัญ
การเชื่อมโยงระดับภูมิภาค : เป็นประตูฝั่งตะวันตกของไทย บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ออก-ตก (EWEC) เชื่อมโยงกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมียวดี สามารถเชื่อมต่อสู่ท่าเรือเมาะละแหม่งและ
กรุงย่างกุ้งของประเทศเมียนมาร์
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ศักยภาพการพัฒนา : มีฐานการลงทุนในพื้นที่เดิมอยู่แล้ว เช่น อุตสาหกรรมสินค้าเกษตร
แปรรูป อุตสาหกรรมสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เข่น การขยายถนนสี่เลน
เส้นทางตาก-แม่สอด สะพานข้ามแม่น้ําเมยแห่งที่สอง และการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด
2. แนวทางการจั ด การศึ ก ษาสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษตากของ
สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานและสถานศึกษาจังหวัดตาก
สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานและสถานศึกษาจังหวัดตาก ได้นําบทสรุป TAK Forum การประชุม
สัมมนาระดมความคิดพัฒนาจังหวัดตากเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการระดมความคิดเห็น
และรับฟังข้อเสนอจากภาคเศรษฐกิจ และสังคม จํานวน 4 ครั้ง ซึ่งได้กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานและสถานศึกษาจังหวัดตาก จํานวน 7 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาร์
2) ด้านการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมาร์ (ต้องการคนที่รู้และใช้ได้
ทั้ง 3 ภาษา)
3) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพและช่างฝีมือ
4) ด้านส่งเสริมเพื่อสานความสัมพันธ์ที่ดีของไทย – เมียนมาร์
5) ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว บริการและ การโรงแรม
6) ด้านการอนุรักษ์และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เช่น ด้านคุณภาพชีวิต การจัดการขยะ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น
7) ด้านจุดเน้นของสถาบัน หน่วยงาน และสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่
3. ประเด็นขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดตาก แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area)
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเวียงตาก
ริเวอร์ไซด์ เพื่อประชุมกําหนดรูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดตาก ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุม กศจ.ตาก ในคราวประชุมวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมทีลอซู
ศาลากลางจังหวัดตาก โดยกําหนด 5 ประเด็นการขับเคลื่อน ดังนี้
ประเด็นที่ 1 นําอาชีพมาเป็นตัวตั้งในการจัดการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของชุมชนให้เชื่อมโยงกัน
ทุกระดับ ตามแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ประเด็นที่ 2 ความสามารถการสื่อสารภาษาพม่า ภาษาอังกฤษของเด็กจังหวัดตาก ตามแผนแม่บทเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก
ประเด็นที่ 3 การพัฒนาการดําเนินงานในแต่ละ Flagship (Tak Forum : 4 Flagship)
ประเด็นที่ 4 ให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการของชุมชน
ประเด็นที่ 5 การแก้ไขปัญหาด้านการขาดโอกาสทางการศึกษา ได้แก่ การบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก เด็กตกหล่น เด็กซ้ําซ้อน
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4. เป้าหมายการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
เด็ก และ เยาวชนในระบบและนอกระบบ ในพื้นที่ 9 อําเภอจังหวัดตาก โดยแบ่งภาพพื้นที่
อนาคตเป็น 4 พื้นที่ (4 Flagship) ดังนี้
พื้นที่ A : เมืองท่าการค้าชายแดน Mae Sot Land Port
(อําเภอแม่สอด)
พื้นที่ B : เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุน (เมืองการค้าสี่แยกอินโดจีน)
E–W & N–S Trade Intersection
(อําเภอเมืองตาก บ้านตาก วังเจ้า)
พื้นที่ C : เมืองเกษตรอินทรีย์ Organic Agriculture City
(อําเภอพบพระ แม่ระมาด ท่าสองยาง สามเงา)
พื้นที่ D : เมืองอารยธรรมแห่งขุนเขา (เมืองแห่งสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์)
Civilized City in the Mountains
(อําเภออุ้มผาง)
5. อาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดตาก จําแนกตาม 4 Flagship
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)ด้านการศึกษาของจังหวัดตาก
Strengths (จุดแข็ง)
S1 มีหน่วยงานทางการศึกษาในพืน้ ที่ทุกระดับ
ทุกประเภทและมีความหลากหลายของ
หลักสูตรตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ทุกระดับทุกประเภท
S2 จังหวัดตากมีทรัพยากรธรรมชาติ และ
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย ซึ่งเอื้อต่อ
การจัดการศึกษา
S3 หน่วยงานทางการศึกษาตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการพัฒนาการศึกษา
ในจังหวัดตาก
S4 ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาทุกระดับ
ทุกสังกัด ครู อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษามีความเข้าใจบริบทของพื้นที่
จังหวัดตาก และกลุม่ ชาติพันธุใ์ นพื้นทีเ่ ป็นอย่างดี
S5 ผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดตากเห็นความสําคัญ
และสนับสนุนการศึกษาในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

Weaknesses (จุดอ่อน)
W1 อัตราการเรียนต่อของสายอาชีพของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นน้อยกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากนักเรียน
และผู้ปกครองไม่เห็นประโยชน์ของการเรียนสายอาชีพ
W2 สัดส่วนของอาจารย์ด้านวิชาชีพต่อจํานวนนักเรียนไม่เพียงพอและ
ไม่เหมาะสมเนื่องจากค่านิยมในสังคมต่อการเรียนสายอาชีพ
น้อยกว่าการเรียนสายสามัญ
W3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติ (O-net) ของ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มีค่าเฉลีย่ ต่ํากว่าระดับชาติ
เนื่องจากมีโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา)
มากกว่าร้อยละ 50 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ขาดแคลนครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีครูผสู้ อนไม่ครบชั้น ครู
สอนไม่ตรงวิชาเอก ครูสอนไม่เต็มเวลาและความสามารถ เพราะ
มีภารกิจอื่นที่ต้องปฏิบัติ นอกเหนือจากการเรียนการสอน มีครู
บรรจุใหม่ซึ่งประสบการณ์การสอนค่อนข้างน้อย ส่งผลให้เกิด
ความยุ่งยากในการจัดการเรียนการสอน
W4 สื่อการเรียนการสอน ไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศยังไม่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องจาก
สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ มีพนื้ ที่ห่างไกล มีภเู ขาสูง การคมนาคม
ไม่สะดวก บางพื้นที่ไม่มไี ฟฟ้าใช้
W5 การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดําเนินการทําได้จาํ กัดเนื่องจาก
ชุมชนและผู้ปกครองมีรายได้น้อย
W6 การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลไม่ดําเนินการอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง เนื่องจากไม่ให้ความสําคัญในการนําผลมาใช้ รวมทั้ง
ขาดแคลนวิจัยที่มีคุณภาพที่สามารถเชื่อมโยงงานวิจัยไปสู่
การพัฒนาเนื่องจากขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง
W7 จังหวัดตากมีหน่วยงานจัดการศึกษาที่หลากหลายสังกัดและ
หลายมาตรฐานทําให้ความเป็นเอกภาพน้อย
W8 การจัดการศึกษาส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและ
การพัฒนากําลังคนในระดับประเทศ
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)ด้านการศึกษาของจังหวัดตาก (ต่อ)
Opportunities (โอกาส)
O1 นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทําให้เกิด
การค้า การลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้เติบโตยิ่งขึ้น
O2 การเปิดเศรษฐกิจพิเศษทําให้มีความต้องการ
แรงงานทุกระดับเพิ่มขึ้น
O3 การขยายตัวเศรษฐกิจทําให้ผปู้ ระกอบการและ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มีความสนใจ
ทางด้านภาษา
O4 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทําให้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
O5 ที่ตั้งของจังหวัดตากอยู่ติดชายแดนเมียนมา
ทําให้มีโอกาสในการใช้ทรัพยากรร่วมกันและ
มีวัฒนธรรมระหว่างประเทศทีห่ ลากหลาย
O6 รัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษตากโดยเน้นโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคทําให้จังหวัด
ตากมีการพัฒนาที่รวดเร็วและก่อให้เกิด
การจ้างแรงงานจํานวนมาก
O7 ลักษณะทางสังคมที่มีหลากหลายชาติพันธุ์
ทําให้ประชาชนมีความสามารถ
ในการปรับตัวและต้องการพัฒนาตนเอง
อยู่ตลอดเวลา

Threats (อุปสรรค)
T1 ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์มีพื้นที่ห่างไกล ภูเขาสูง การคมนาคมไม่สะดวก
บางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนอยู่ในท้องถิ่น
ห่างไกลและทุรกันดารขาดโอกาสทางการศึกษา
T2 ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ขาดปัจจัยเกื้อหนุน
ที่นอกเหนือจากรัฐบาลสนับสนุน ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนมีภาวะ
ทุพโภชนาการและขาดแคลนอาหารซึ่งเกิดผลกระทบต่อพัฒนาการ
ทางสมองและการเรียนรู้
T3 ประชากรมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ใช้ภาษาถิ่นในการ
สื่อสาร ส่งผลให้มีพื้นฐานภาษาไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อการเรียน
ในทุกๆ วิชา เช่น ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ
T4 จังหวัดตากมีพื้นที่ติดชายแดน ทําให้มีปัญหาที่เกิดจากยาเสพติด
โรคติดต่อที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน แรงงานมีพฤติกรรม
ทางสุขอนามัย
T5 ความเจริญทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ขาดการกลั่นกรอง
และเลือกนํามาใช้ ทําให้เกิดวัฒนธรรมบริโภคนิยม
เกิดความเสื่อมถอยทางด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวิถีชีวิตที่ดีงามของสังคมไทย

37

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565 จังหวัดตาก
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ได้จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนด วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา และโครงการโดยที่ประชุม
ได้ร่วมกันกําหนดทิศทางการจัดการศึกษา ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
คนตากได้รับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณธรรม สู่การมีอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี รองรับ
การพัฒนาสู่ประตูการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาโดยใช้อาชีพเป็นตัวตั้งอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ
จังหวัดตากและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
2. ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดตาก
เพื่อการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดตากตามแผนการพัฒนาจังหวัด 4 Flagships
4. ขยายโอกาสทางการศึกษาในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
5. บริหารจัดการศึกษาทรัพยากรการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบเชื่อมโยงบูรณาการสอดคล้องกับบริบท
ความต้องการและศักยภาพของชุมชนจังหวัดตากและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
เป้าประสงค์
1. คนตากได้รับการศึกษาโดยใช้อาชีพเป็นตัวตั้งที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการ
จังหวัดตากและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
2. คนตากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เพื่อการประกอบอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
3. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดตาก ตาม 4 Flagships
4. คนตากมีโอกาสทางการศึกษาในการเรียนรู้ สร้างคุณธรรมจริยธรรม ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างทั่วถึงตลอดเวลา
5. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยงบูรณาการ โดยมีแผนพัฒนาการศึกษา
ที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการและศักยภาพของชุมชนจังหวัดตากและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้อาชีพเป็นตัวตั้งให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ
ของจังหวัดตากและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ เพื่อการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
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3. สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดตากตาม 4 Flagships
4. ส่งเสริมให้คนตากมีโอกาสทางการศึกษาในการเรียนรู้ สร้างคุณธรรมจริยธรรม ภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทั่วถึงตลอดเวลา
5. เพิ่มประสิทธิภ าพระบบบริหารจัด การศึกษาแบบเชื่อมโยงบูร ณาการโดยส่งเสริม ให้
สถานศึกษามีแผนพัฒ นาการศึกษาที่ส อดคล้องกับบริบ ทความต้องการและศักยภาพของชุมชนจังหวัดตาก
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
.......................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้กําหนดทิศทางการบริหารจัดการศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สร้างเด็กดีและเก่งสู่สังคม
โดยการน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยเน้นทักษะอาชีพและภาษาเพื่อการสื่อสาร
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals:SDGs)
8. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0

ค่านิยม(Value)
องค์กรทีม่ ีชีวิตพร้อมจิตอาสา
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เป้าประสงค์(Goal)
1. ผูเ้ รียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม
มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสม
ตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นําไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนมีศักยภาพในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และมีทักษะ ด้านการสื่อสารเพื่อรองรับ
และตอบสนองความต้องการของเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
กันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
7. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable
Development Goals: SDGs) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความปลอดภัยจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบประกันคุณภาพได้มาตรฐาน บริหารจัดการตามมาตรฐาน
สํานักงาน

นโยบาย
1. ด้านความปลอดภัย
2. ด้านโอกาส
3. ด้านคุณภาพ
4. ด้านประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ / ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ที่
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
2. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาหลัก
(O-NET) เพิม่ ขึ้น
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ที่
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาการศึกษา
ตามบริบท
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา
ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (*)
จํานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา )
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีขึ้นไปเพิ่มขึ้น
จํานวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น
ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้การพัฒนา
ทางด้านภาษา ( CEFP ) ตามเกณฑ์ที่กําหนด
ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียม
ความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจน
ความท้าทายเป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21

ค่าเป้าหมาย
85
ร้อยละ 3

ค่าเป้าหมาย
80

ค่าเป้าหมาย
80
3
150
1
30
100
100
80

(*) เนื่องจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 เป้าหมายในการรายงานจึงรวมเฉพาะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น
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4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
ที่
ตัวชี้วัด
1. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
- ระดับปฐมศึกษา
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. จํานวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพ หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจําเป็น
3. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาการศึกษาตามบริบท
4. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน

ค่าเป้าหมาย
100
100
100
78
41,300
80
20

5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย
80

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่
ตัวชี้วัด
1. จํานวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
2. จํานวนโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน
(ITA)
4. ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

ค่าเป้าหมาย
2
20
85
50
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ส่วนที่ 4
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามยุทธศาสตร์ จุดเน้น และความต้องการจําเป็นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา งบดําเนินงาน จาก แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามกรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 7,966,343 บาท ดังนี้
- จําแนกตามกลยุทธ์ตามสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่

กลยุทธ์

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1

การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

5

153,350

2

การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2

55,000

3

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

24

2,378,113

4

การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา

10

808,260

5

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1

113,000

6

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

12

4,458,620

54

7,966,343

รวมทั้งสิ้น
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- จําแนกตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ที่
1
2
3
4

นโยบายสํ
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จํานวนโครงการ
ด้านความปลอดภัย
3
ด้านโอกาส
11
ด้านคุณภาพ
28
ด้านประสิทธิภาพ
12
รวมทั้งสิ้น
54

งบประมาณ (บาท )
22,000
924,620
2,233,027
4,786,696
7,966,343

- จําแนกตามกลุม่ งานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ที่
กลุม่ งาน
จํานวนโครงการ
1 กลุ่มอํานวยการ
5
2 กลุม่ นโยบายและแผน
2
3 กลุม่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
และการสื่อสาร
4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2
5 กลุ่มบริหารงานบุคคล
5
6 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1
7 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
19
8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16
9 กลุ่มกฎหมายและคดี
1
10 หน่วยตรวจสอบภายใน
1
รวมทั้งสิ้น
54

งบประมาณ (บาท )
676,140
486,600
84,800
3,050,000
172,120
148,400
2,519,997
684,686
106,600
37,000
7,966,343
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สรุปรายละเอียด แผนงาน/
แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.
พ.ศ.2564
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึ
ษาประถมศึกษาตาก เขต 2
…………………..
แผนงาน พืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่
โครงการ
งบประมาณ ไตรมาส
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของสังคมและประเทศชาติ
1 มหกรรมธรรมะวิชาการน้อมนําศาสตร์พระราชา
60,000
3,4
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนสู่ชุมชนวิถีพุทธอย่างยั่งยืน
ปีการศึกษา 2564
2 การจัดงานวันสําคัญทางลูกเสือ เนตรนารี
75,450
4
และยุวกาชาด
3 ส่งเสริมการดําเนินงานยาเสพติด สารเสพติด
3,000
3,4
4. การประชุมทางไกลเพื่อบริหารจัดการศึกษา
5,000
3,4
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )
5. การประชุมทางไกลเพื่อป้องกัน และดูแลสุขภาพ
9,900
3,4
จากาภัยฝุ่นละออกขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
( PM 2.5 )
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6 การขับเคลื่อนการจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริม
5,000
3,4
และพัฒนาทักษะอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา
7 การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบออนไลน์
50,000
3,4
ข้อสอบ PISA และการใช้ระบบ PISA Style
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
8 การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
106,600
3,4
และจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
9 ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
8,730
3
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเลื่อน
ค่าตอบแทนประจําปีพนักงานราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
10 การสรรหาพนักงานราชการและผู้ปฏิบัติงาน
60,830
3
ให้ราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ประกายรุ้ง อุดมเกตุ

น.ส.เฉลิมศรี กันยารอง
นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม
นางเมธาพร สุรเดช

นางเมธาพร สุรเดช

นางจันทนา ทองอ่วม
น.ส.พิศมัย กิ่งสกุล

กลุ่มกฎหมายและคดี

น.ส.กาญจนา ทองคํามา

นางนิติมา ถาวร
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สรุปรายละเอียด แผนงาน/
แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.
พ.ศ.2564
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
…………………..
แผนงาน พืน้ ฐานด้
ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่
โครงการ
งบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
11 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารอัตรากําลัง
55,110
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
12 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
33,250
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา
13 การประชุมจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดและ
14,200
ตรวจสอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา
14 การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
121,140
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
15 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
155,592
วิทยาการคํานวณ
16 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
379,720
การศึกษา
17 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนา
40,000
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง
ในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา
18 การจัดทําคลังข้อสอบเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 170,000
ทางการเรียน RT, NT , O-NET โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2
19 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารพัฒนาทักษะ
30,000
จําเป็นในศตวรรษที่ 21
20 การส่งเสริมรักการอ่าน
86,000

ไตรมาส

ผู้รับผิดชอบ

1,2,3,4 น.ส.นพพริน ใจยะสิทธิ์
3

นายชัยวุฒิ บัวพันธ์

2,3,4

นายชัยวุฒิ บัวพันธ์

1

1. นางกันยารัตน์ บุญมาลีรตั น์
2. น.ส.กมลพร จิตต์จาํ นง
1. น.ส.กมลพร จิตต์จาํ นง
2. นางกันยารัตน์ บุญมาลีรตั น์
1. นางกันยารัตน์ บุญมาลีรตั น์
2. น.ส.กมลพร จิตต์จาํ นง
นางจันทนา ทองอ่วม

2,3

น.ส.สุวมิ ล ใจโปร่ง

2,3,4

1. น.ส.อินทิรา ประดับชัย
2. นางจันทนา ทองอ่วม
1. น.ส.ธัญรดา สุขอ่วม
2. น.ส.มาลี เจริญพนาวัลย์

3
3
3,4

3,4
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สรุปรายละเอียด แผนงาน/
แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.
พ.ศ.2564
สํานักงานเขตพืนที
้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
…………………..
แผนงาน พืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่
โครงการ
งบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
21 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
150,000
พื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก โดยใช้ระบบนิเทศ
เป็นฐาน
22 พัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา
25,750
คุณธรรม ( โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
23 การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แบบทดสอบ
109,715
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
ด้านการเขียนตอบแบบอัตนัยภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
24 การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
50,000
พัสดุ (Work Manual) ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2
25 การจัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
148,400
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทํางานของ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
200,000
26 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์
(ยูทูบเบอร์ )
27 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
10,000
พระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
28 ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนบนพื้นที่สูง
359,216
ในถิ่นทุรกันดาร

ไตรมาส

ผู้รับผิดชอบ

3,4

1. น.ส.มาลี เจริญพนาวัลย์
2. น.ส.ธัญรดา สุขอ่วม

2,3,4

นายญาณวุฒิ วงศ์ใหญ่สินศิริ

1

2,3,4

น.ส.พิศมัย กิ่งสกุล

1. น.ส.อรวรรณ สุยะวงศ์
2. น.ส.วารุณี เตชะนา

4

น.ส.ศรีมาลา ยศงาม

3,4

นายศตายุ วาดพิมาย

4

น.ส.เฉลิมศรี กันยารอง

2,3,4

น.ส.เฉลิมศรี กันยารอง
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สรุปรายละเอียด แผนงาน/
แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.
พ.ศ.2564
สํานักงานเขตพื
งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
…………………..
แผนงาน พืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่
โครงการ
งบประมาณ ไตรมาส
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
29 สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงาน
30,000
2,3 นางเมธาพร สุรเดช
ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
30 เสริมสร้างทักษะการสังเกต การดูแล และ
10,000
2,3 น.ส.ศิวพร ปัญณาวะ
การปรับพฤติกรรมเด็กนักเรียนตามหลักจิตวิทยา
ให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมกับวัย
นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม
31 ส่งเสริมการดําเนินงานโรงเรียน
23,860
4
ในโครงการพระราชดําริฯ
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคี ุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลือ่ มล้าํ
ทางการศึกษา
32 การสร้างและใช้งานแอพพริเคชั่นเพื่อการเรียน
50,000
3,4 1.น.ส.สมบูรณ์ ลาภถาวร
2. นางจันทนา ทองอ่วม
การสอน
น.ส.สุวมิ ล ใจโปร่ง
33 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและวัดและ
100,000
3
ประเมินผลการศึกษาและการใช้โปรแกรมบริหาร
จัดการผลการเรียน ( School Mis)
1. น.ส.มาลี เจริญพนาวัลย์
34 การพัฒนาการใช้นวัตกรรมแบบฝึก
500,000
3
2. นายญาณวุฒิ วงศ์ใหญ่
อ่านออกเขียนได้สําหรับนักเรียนบนพื้นที่สูง
สินศิริ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
โดยใช้ระบบนิเทศเป็นฐาน
35 ส่งเสริมการศึกษาสายอาชีพ อาชีวศึกษา
31,600
1,4 น.ส.จารุพัฒน์ แดงเรือ
และทวิศึกษา
น.ส.จารุพัฒน์ แดงเรือ
36 ส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรอื่น
2,780
1
น.ส.จารุพัฒน์ แดงเรือ
37 ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบ
5,000
4
การศึกษาในระบบ เพื่อโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

49

สรุปรายละเอียด แผนงาน/
แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.
พ.ศ.2564
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
…………………..
แผนงาน พืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่
โครงการ
งบประมาณ ไตรมาส
ผูร้ ับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคี ุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลือ่ มล้าํ
ทางการศึกษา
น.ส.จารุพฒ
ั น์ แดงเรือ
38 การติดตามเด็กนักเรียนหยุดเรียน การตรวจสอบ
40,160
3
หลักฐานการศึกษา และการยกเลิกหลักฐาน
ทางการศึกษา
39 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
17,900
2,3 น.ส.จารุพัฒน์ แดงเรือ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2
40 ส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการ
14,420
2,3 น.ส.จารุพัฒน์ แดงเรือ
เด็กด้อยโอกาส เด็กมีความสามารถพิเศษ
นักเรียนในโควตาพิเศษ และห้องเรียนพิเศษ
น.ส.ศิวพร ปัญณาวะ
41 สนับสนุนการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือและ
46,400
4
คุ้มครองนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
42 พัฒนาขับเคลื่อนสถานศึกษาทั้งระบบพร้อมรับสู่
113,000
2,3,4 1. นายญาณวุฒิ วงศ์ใหญ่สินศิริ
2. น.ส.ประกายรุ้ง เกตุอุดม
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและยกระดับสู่
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
43 พัฒนาการบริหารงบประมาณ สํานักงาน
3,000,000 1,2,3,4 1. น.ส.อรวรรณ สุยะวงศ์
2. นางสุภาพ นภาประทุม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
( งบประจํา)
44 ตรวจสอบ ติดตาม และพัฒนางานตรวจสอบ
37,000
2,4 นางอมราพร สุริยะวรรณ
ภายในและระบบควบคุมภายใน
45 การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
74,080
2,3,4 น.ส.ทิพวรรณ ลาวเมือง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ก.ต.ป.น.)
46 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
300,000 1,2,3,4 1. นายญาณวุฒิ วงศ์ใหญ่สินศิริ
2. น.ส.ประกายรุ้ง อุดมเกตุ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
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สรุปรายละเอียด แผนงาน/
แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.
พ.ศ.2564
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
…………………..
แผนงาน พืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่
โครงการ
งบประมาณ ไตรมาส
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
47 สร้างเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
286,600 1,2,3,4 กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มโยบายและแผน
48 ส่งเสริมประสิทธิภาพขับเคลื่อนการบริหาร
200,000
3,4 กลุม่ นโยบายและแผน
จัดการในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2
49 พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพ
32,500
3,4 นายมานัส พุทธแก้ววงศ์
การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจําและ
ลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
50 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
424,640 1,2,3,4 น.ส.สุทิศา วิริยะนิมติ ร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2
น.ส.สายสุนีย์ แสงด้วง
51 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน
16,000
1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2
52 การจัดกิจกรรม 5 ส สํานักงานเขตพื้นที่
3,000
2,3,4 น.ส.สายสุนีย์ แสงด้วง
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
53 พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
27,500
3,4 นายศุภกิจ ภูจ่ ันทร์
54 จัดทําข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทั่วไป
57,300
3,4 นายศุภกิจ ภูจ่ ันทร์
เพื่อบริหารการศึกษา
รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 7,966,
66,343

51
โครงการ

มหกรรมธรรมะวิชาการน้อมนําศาสตร์พระราชา ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน สู่ชุมชนวิถีพุทธอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2564
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคงของสังคมและประเทศชาติ
นโยบาย สพฐ.
ด้านคุณภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวประกายรุ้ง อุดมเกตุ
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาสําหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ซึ่งตรงกับ
วันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 8
ทําให้เกิดพระสงฆ์รูปแรก เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์พุทธศาสนิกชน
ทั่วโลกได้ประกอบพิธีบําเพ็ญกุศล และประกอบพิธีพุทธบูชาต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ เช่น เวียนเทียน
ถวายสังฆทาน รักษาศีล ฟังธรรม เป็นต้น เพื่อเป็นการถวายสักการะรําลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ชาวพุทธทั่วโลกเรียกวันอาสาฬหบูชาว่า วันพระสงฆ์
ซึ่งปีนี้วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 โครงการมหกรรมธรรมะวิชาการน้อมนํา
ศาสตร์พระราชา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน สู่ชุมชนวิถีพุทธอย่างยัง่ ยืน
ปีการศึกษา 2564 ให้ส่งผลงานการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยให้ส่งผลงาน กิจกรรมแข่งขันสวดมนต์ทํานองสรภัญญะ กิจกรรมแข่งขัน
ร้องเพลงลูกทุ่งส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมประกวดสวดมนต์แปลไทย กิจกรรมประกวดสวดมนต์แปลไทยอังกฤษ
กิจกรรมประกวดนวัตกรรมโรงเรียนคุณธรรม นวัตกรรมผู้บริหาร ครู นักเรียน กิจกรรมประกวดนวัตกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธทั้งระบบ นวัตกรรมผู้บริหาร ครูผู้สอน และกิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม 4 ระดับ
โดยกิจกรรมดังกล่าวปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) มีการนําสื่อเทคโนโลยีมาบริหารจัดการกิจกรรมการแข่งขัน กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริม
ให้เยาวชนไทยทั้ง 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่สอด อําเภอแม่ระมาด อําเภอท่าสองยาง อําเภอพบพระและ
อําเภออุ้มผาง ได้เป็นพุทธศาสนิกชนทีด่ ี การร่วมกิจกรรมนี้ถือเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนภาคสงฆ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 บ้าน, โรงเรียนทุกสังกัด, ชุมชนและสังคมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ตามนโยบายของมหาเถร
สมาคม
ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เห็นความสําคัญของ สถาบันศาสนา และ
สถาบันการศึกษาต้องมีความปรองดองกันจึงสร้างความร่วมมือกับชุมชน, โรงเรียนในสังกัดท้องถิ่น ,การศึกษา
นอกโรงเรียน, สพม.38 และหน่วยงานการศึกษามีเป้าหมายของการศึกษาร่วมกัน คือ การสร้างคนดี คนเก่ง
และมีน้ําใจให้แก่บ้านเมือง ให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นรูปธรรม ยั่งยืน จึงได้จัดทําโครงการมหกรรมธรรมะ
วิชาการน้อมนําศาสตร์พระราชา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน สู่ชุมชนวิถีพุทธ
อย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2564 ขึ้น
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2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน ได้เข้าถึงคุณธรรมจริยธรรมของพระพุทธศาสนาในรูปแบบกิจกรรม
การบรรยายธรรม และสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ถวายเป็นพุทธบูชา
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน ได้แสดงความสามารถในการฝึกฝนตนเองและค้นคว้าให้มีทักษะการ
คิดแก้ปัญหาและการนําธรรมะไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันได้
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้ และเห็นความสําคัญของวันสําคัญทางพุทธศาสนา
2.4 เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้ และเห็นคุณค่าถ่ายทอดผลงานของวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนาในรูปแบบต่างๆ โดยการสร้างสรรค์ผลงานผ่านการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
มีหน่วยงานการศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2564 เช่น โรงเรียนในสังกัด,โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน,
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,การศึกษานอกโรงเรียน,สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 38 เป็นต้น
3.2 เขิงคุณภาพ
นักเรียนได้เรียนรู้ และเห็นความสําคัญของวันสําคัญทางพุทธศาสนาจนเกิดคุณธรรมจริยธรรม
เกิดอัตลักษณ์ในชุมชนที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้สอดคล้องกับโรงเรียนวิถีพุทธ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่ รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

1. ประชุมระเบียบการแข่งขัน
กิจกรรมทางวิชาการ/ประชุม
เตรียมวางแผนงานกิจกรรม
2. หน่วยงานการศึกษาส่งผลงาน
การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา วัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ปี 2564
3. พิธีมอบโล่ และเกียรติบัตร
กิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา วัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ปี 2564
4. สรุปผลและรายงานผล
การดําเนินงานโครงการ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ประกายรุ้ง
อุดมเกตุ
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
5.2 นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และเห็นความสําคัญของวันสําคัญทางพุทธศาสนามีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 60,000- บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

1. ประชุมระเบียบการแข่งขันกิจกรรมทาง
วิชาการ/ประชุมเตรียมวางแผนงาน
กิจกรรม
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(1มื้อ*35บาท*30คน)
-ค่าวัสดุ(ประมาณการ 500บาท)

1,550 -

2. - กิจกรรมแข่งขันสวดมนต์ทํานอง
สรภัญญะ 2 ระดับ (ประถมศึกษาตอน
ปลาย/มัธยมศึกษาตอนต้น)
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ไม่เกินวันละ 1,200 - บาท
3 X 1,200 - รวมเป็นเงิน 3,600 -

3,600 -

3,600 -

- กิจกรรมแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งส่งเสริม
คุณธรรม 2 ระดับ(ประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา)
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ไม่เกินวันละ 600 บาท
3 X 600 รวมเป็นเงิน 1,800 -

1,800 -

1,800 -

- กิจกรรมประกวดสวดมนต์แปลไทย
กิจกรรมประกวดสวดมนต์แปลไทย
อังกฤษ
ไม่เกินวันละ 1,200 - บาท
6 X 1,200 - รวมเป็นเงิน 7,200 –

7,200 -

7,200 -

1,050 500 -
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ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

- กิจกรรมประกวดนวัตกรรมโรงเรียน
คุณธรรม นวัตกรรมผู้บริหาร ครู
นักเรียน (โล่รางวัล)
- กิจกรรมประกวดนวัตกรรมโรงเรียนวิถี
พุ ท ธ ทั้ ง ระบบ น วั ต กรรมผู้ บ ริ ห า ร
ครูผู้สอน (โล่รางวัล)
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ไม่เกินวันละ 600 บาท
3 X 600 รวมเป็นเงิน 1,800 -

1,800 -

1,800 -

- กิจกรรมการประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม 4 ระดับ(อนุบาล/
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/
มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ไม่เกินวันละ 600 บาท
6 X 600 รวมเป็นเงิน 3,600 -

3,600 -

3,600 -

3. การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา ปี 2564
- ค่าที่พัก(12คน*500บาท*1วัน)
- ค่าน้ํามัน(ประมาณการ 10,000บาท)
- ค่าวัสดุ(ประมาณการ 8,000บาท)
4. เสวนาส่งเสริมความรู้ พระพุทธศาสนา
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา ปี 2564
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(1มื้อ*35บาท*60คน)
- ค่าวิทยากร(2ชั่วโมง*1,200บาท)
-ค่าวัสดุ(ประมาณการ 2,650บาท)

24,000 6,00010,0008,000 16,45011,400 2,4002,650 -

รวมงบประมาณ

60,000-

20,400-

28,450-

11,150-
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

1. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ปี 2564 ร้อยละ 90 ขึ้นไป

- ลงทะเบียน
- สังเกต

2. นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และเห็นความสําคัญของ
วันสําคัญทางพุทธศาสนามีคุณธรรม จริยธรรม

- สังเกต
- สัมภาษณ์

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
- แบบลงทะเบียน
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต
- ตรวจชิ้นงานผล
การแข่งขัน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เด็ก เยาวชน ได้เข้าถึงคุณธรรมจริยธรรมของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
8.2 เด็ก เยาวชน ได้ศึกษาค้นคว้า และมีทักษะด้านการบรรยายธรรมในที่ชุมนุมชนได้อย่าง เหมาะสม
8.3 เด็ก เยาวชน ได้แสดงความสามารถในการบรรยายธรรม และได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
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โครงการ
แผนงาน
กลยุทธ์
นโยบาย สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะงาน/โครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

การจัดงานวันสําคัญทางลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ด้านคุณภาพ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่นๆ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

1. หลักการและเหตุผล
นโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี เป็นพลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ โดยการใช้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดมาปลูกฝังให้เยาวชน มีระเบียบ วินัย
มีความรัก ความสามัคคี รู้จักการเสียสละ การบําเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ นําไปสู่
พื้นฐานของวิถีชีวิตในระบบประชาธิปไตย ขบวนการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดเป็นมาตรการทีส่ ําคัญ
ในการพัฒนาเยาวชนที่กระทรวงศึกษาธิการได้ยืดถือเป็นแนวทางดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน
ตอบสนองความต้องการตามวัยของเยาวชน สามารถพัฒนาเยาวชนในชาติให้เป็นพลเมืองของชาติ เป็นพลังสําคัญ
ในการรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยสอดแทรก
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กระบวนการลูกเสือไทยเป็นพระราชมรดกอันล้ําค่าที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
องค์พระราชบิดาแห่งลูกเสือไทยมอบไว้ให้ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งยุวกาชาดขึน้ ในประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงได้จัดทําโครงการจัดงานวันสําคัญทางลูกเสือ เนตรนารี
จํานวน 2 กิจกรรม คือ
1. การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
2. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณ องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 28 กรกฎาคม 2564
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย
2.2 ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและทรงเป็นองค์อุปถัมภิกาคณะลูกเสือแห่งชาติ,
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิตติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นสภานายิกาสภากาชาดไทย, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็น
อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
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2.3 เพื่อสร้างจิตสํานึกลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการเสียสละ
บําเพ็ญประโยชน์ และช่วยเหลือสังคม
2.4 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชา ได้ทบทวนคําปฏิญาณตน
เดินสวนสนาม และได้ร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์ตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และหน่วยงานการศึกษาอื่นได้น้อมรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน
กําเนิดลูกเสือไทย และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์
วรพินิต ผู้ก่อตั้งยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย
3.1.2 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และหน่วยงานการศึกษาอื่นถวายความจงรักภักดี
องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและทรงเป็นอุปถัมภกสภากาชาดไทย, สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงเป็น
สภานายิกาสภากาชาดไทย , สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
ทรงเป็นอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดในสังกัด
สํานักงาน-เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และหน่วยงานการศึกษาอื่นได้เข้าร่วมกิจกรรมทบทวน
คําปฏิญาณตน เดินสวนสนาม และได้ร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์ตามคําปฏิญาณของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
3.2.2 ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดมีระเบียบ วินัย มีความเข้มแข็ง อดทน มีคุณธรรม
จริยธรรม สร้างจิตสํานึกในความเสียสละ บําเพ็ญประโยชน์ และช่วยเหลือสังคม
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
1.
2.

3.

รายละเอียดกิจกรรม
ดําเนินงาน
- เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ
ดําเนินการตามโครงการ
1. การจัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ
2. การจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
องค์พระประมุขของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ
ประเมิน/สรุปผล และ
รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.–ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

พ.ย.63
1 ก.ค.64

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.เฉลิมศรี
กันยารอง
1.นายพงศกรณ์
ทองคํา ,
2.น.ส.เฉลิมศรี
กันยารอง

28 ก.ค.64

31 ส.ค.64

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ได้น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน
กําเนิดลูกเสือไทย และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้ง
ยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย
5.2 ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ได้แสดงออกถึงความมีคุณธรรม จริยธรรมในด้านความกตัญญูกตเวที และการบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
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6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 75,450 บาท (ทุกกิจกรรมขอถัวจ่าย)
ที่

รายละเอียดกิจกรรมการ
ดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 1. การจัดงานวันคล้าย
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ
1 คณะกรรมการฯ ประชุมและ
ปฏิบัติงานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ตกแต่งสถานที่ จัดเตรียมงาน
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ
อาหารกลางวัน
(35 + 120 + 35) * 30 คน
2 ดําเนินการตามโครงการ
- ค่าจัดทําวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (5.50 * 1,000 คน)
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ
อาหารกลางวัน (กรรมการ)
(35 + 120) * 30 คน
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม
(ผู้ร่วมงาน)
(35 * 50 คน)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการจัดงาน
- ค่าไวนิล
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
3 ประเมิน/สรุปผล
และรายงานผลการดําเนินงาน
รวมกิจกรรมที่ 1

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

23,100.-

5,700.-

5,500.4,650.1,750.2,000.2,500.1,000.23,100.-

13,100.-

10,000.-
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ที่

รายละเอียดกิจกรรมการ
ดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 2. การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ
องค์พระประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 28 กรกฎาคม 2564
ณ ค่ายลูกเสือสํานักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2
1 คณะกรรมการฯ ประชุมและ
ปฏิบัติงานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ตกแต่งสถานที่ จัดเตรียมงาน
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ
อาหารกลางวัน
(35 + 120 + 35) * 30 คน
2 ดําเนินการตามโครงการ
- ค่าจัดทําวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (5.50 * 1,000 คน)
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ
อาหารกลางวัน (กรรมการ)
(35 + 120) * 30 คน
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ
อาหารกลางวัน (สําหรับนักเรียน)
(35 + 120 * 200 คน)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าไวนิล
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
3 ประเมิน/สรุปผล
และรายงานผลการดําเนินงาน
รวมกิจกรรมที่ 2
รวมงบประมาณทั้งสิ้น(กิจกรรมที่ 1+2 )

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

52,350.-

5,700.-

5,500.4,650.31,000.2,000.2,500.1,000.52,350.75,450.-

-

42,350.55,450.-

10,000.20,000.-
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
- ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
- ใช้แบบสอบถาม
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 เข้าร่วมพิธี
ทบทวนคําปฏิญาณ สวนสนาม
วางพวงมาลา ถวายราชสดุดี
- ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
- ใช้แบบสอบถาม
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม กตัญญูกตเวทีและ
บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
- ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2

- ใช้แบบสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

- แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคําปฏิญาณ สวนสนาม วางพวงมาลา ถวายราชสดุดี น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า
บริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้กอ่ ตั้งยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย ร้อยละ 100
8.2 ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูกตเวทีและบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ร้อยละ 100
8.3 ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ร้อยละ 100
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โครงการ
แผนงาน
กลยุทธ์
นโยบาย สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะงาน/โครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ส่งเสริมการดําเนินงานยาเสพติด สารเสพติด
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และประเทศชาติ
ด้านความปลอดภัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ , นายพงศกรณ์ ทองคํา , นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม
 โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่นๆ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

1. หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์ปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด สารเสพติด (เหล้า บุหรี)่ ในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน มีความเสี่ยงและมีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อและเข้าสู่วงจรปัญหา
ฉะนั้น เด็กและเยาวชนจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายสําคัญที่จําเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันให้ห่างไกล
จากยาเสพติด สารเสพติด โดยการสร้างความตระหนัก รับรูถ้ งึ พิษภัยและโทษผ่านสื่อต่างๆ
มีการกําหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เนื่องจากองค์การอนามัยโลก
เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย เพื่อกระตุ้น
ให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
และมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ โดยเห็นชอบ
ให้หน่วยงานต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อดําเนิน การขับเคลื่อนงานยาเสพติด สารเสพติด (เหล้า บุหรี่) ตามโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
2.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลโดยทั่วไป
ได้ตระหนัก รับรู้ รับทราบของพิษภัย โทษ และปัญหาที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดและสารเสพติด (เหล้า บุหรี่)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทั้งหมด 116 โรงเรียน
3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
3.2 เขิงคุณภาพ
นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานยาเสพติด สารเสพติด (เหล้า บุหรี)่ ตามนโยบาย
ทีก่ ําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 ดําเนินการตามโครงการ
2.1 วันงดสูบบุหรี่โลก (31
พฤษภาคม) ประจําปี 2564
- แจ้งโรงเรียนดําเนินกิจกรรม
รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (31
พฤษภาคม) ประจําปี 2564
- สพป.ตาก เขต 2 ดําเนินการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
การรับรู้เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
(31 พฤษภาคม) ประจําปี 2564
รวมถึงพิษภัยและผลกระทบจาก
การสูบบุหรี่
- สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
2.2 วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26
มิถุนายน) ประจําปี 2564
- แจ้งโรงเรียนดําเนินกิจกรรม
รณรงค์วันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
ประจําปี 2564
- สพป.ตาก เขต 2 ดําเนินการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
การรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
(26 มิถุนายน) ประจําปี 2564
- สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ
นายพงศ์ศาสตร์
ไพรสินธุ์ ,
นายพงศกรณ์
ทองคํา ,
นางเสาวลักษณ์
กมลปลืม้
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ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน
2.3 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
ประจําปี 2564 ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาของทุกปี
- แจ้งโรงเรียนดําเนินกิจกรรมวัน
งดดื่มสุราแห่งชาติ ประจําปี 2564 ,
จัดให้มีการลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา, ประชาสัมพันธ์
ให้เห็นความสําคัญของวันงดดื่มสุราแห่งชาติ รวมถึงพิษภัยและ
ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- สพป.ตาก เขต 2 ดําเนินการ
กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
ประจําปี 2564 , จัดให้มีการลงนาม
ปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วง
เข้าพรรษา , ประชาสัมพันธ์ให้
เห็นความสําคัญของวันงดดื่มสุรา
แห่งชาติ รวมถึงพิษภัยและ
ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ







5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานยาเสพติด สารเสพติด (เหล้า บุหรี)่ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

65
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 3,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมที่ 1. วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม) ประจําปี 2564
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

1 - ดําเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันงดสูบบุหรี่
โลก (31 พฤษภาคม) ประจําปี 2564
- ค่าไวนิล
2 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
รวมงบประมาณ

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

1,000.-

1,000.-

1,000.-

1,000.-

กิจกรรมที่ 2. วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจําปี 2564
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

1 - ดําเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
(26 มิถุนายน) ประจําปี 2564
- ค่าไวนิล
2 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
รวมงบประมาณ

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

1,000.-

1,000.-

1,000.-

1,000.-

กิจกรรมที่ 3. วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจําปี 2564 ในช่วงเข้าพรรษาของปี
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

1 - ดําเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจําปี 2564
ในช่วงเข้าพรรษาของปี
- ค่าไวนิล
2 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
รวมงบประมาณ

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

1,000.-

1,000.-

1,000.-

1,000.-
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

ร้อยละของนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถขับเคลื่อน
การดําเนินงานยาเสพติด สารเสพติดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สังเกต , สัมภาษณ์

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบประเมิน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 , โรงเรียนสามารถสนองนโยบาย
ในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด สารเสพติด (เหล้า บุหรี)่ ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
8.2 นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลโดยทั่วไป ได้รับรู้ รับทราบ
ของพิษภัย โทษ และปัญหาที่เกิดจากยาเสพติดและสารเสพติด (เหล้า บุหรี)่
8.3 นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลโดยทั่วไป มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ
ที่แข็งแรง
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โครงการ

ประชุมทางไกลเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
นโยบาย สพฐ.
ด้านคุณภาพ
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ,์ นายพงศกรณ์ ทองคํา,นางเมธาพร สุรเดช
ลักษณะงาน/โครงการ 
[ โครงการใหม่ [ โครงการต่อเนื่อง
[ อื่นๆ
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563– กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) การบริหาร
จัดการการแพร่ระบาดโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หรือ ศบค. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก และจังหวัดตาก ได้มีมาตรการและคําสั่งเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ส่งผลกระทบต่อโรงเรียน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมโครงการ
ในโรงเรียน หากไม่เร่งดําเนินการให้เกิดการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อาจส่งผลต่อระบบการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานการบริหาร
จัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ขึ้น มีที่ตั้ง ณ กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีหน้าที่ในการจัดการระบบบริหาร
จัดการศึกษา อํานายการ ดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ของโรงเรียนสังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีพื้นที่ความรับผิดชอบใน 5 อําเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของ
จังหวัดตาก ประกอบด้วย อําเภอแม่สอด อําเภอแม่ระมาด อําเภอท่าสองยาง อําเภอพบพระ และอําเภอ
อุ้มผาง จึงได้จัดทําโครงการประชุมทางไกลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 มีความรู้ความเข้าใจในการบริห ารจัด การศึกษาในสถานการณ์
การแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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2.2 เพือ่ เสริมสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันการแพร่ร ะบาดของโรคติด เชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.3 นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถป้องกันตนเองจากโรคติด เชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
จัดประชุมโดยมีบุคคลเป้าหมาย ดังนี้
3.1.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ตาก เขต 2
3.1.2 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนสังกัด สพป.เขต 2
3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร ในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2ได้มีความตระหนัก เข้าใจถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของระบาดของโรคติด เชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรู้ วิธีป้องกัน อย่างถูกต้อง และสามารถจัด การเรียนสอนให้กับ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

รายละเอียดกิจกรรม
ดําเนินงาน

1. กิจกรรมที่ 1จัดประชุมทางไกล
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
สพป.ตาก เขต 2
2. กิจกรรมที่ 2 จัดประชุม
ทางไกลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค-มี.ค)

ไตรมาส 3
(เม.ย-มิ.ย)

ไตรมาส 4
(ก.ค-ก.ย)

















ผู้รับผิดชอบ
นางเมธาพร
สุรเดช

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.2 ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนัก และสามารถจัดการ
เรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.3 ร้อยละ 100 ของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปลอดภัยจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 5,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณจําแนกตามหมวด
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้
งบประมาณ
รายจ่าย
ที่
ที่ใช้
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1.
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมทางไกลผู้บริหาร
3,000.สถานศึกษา ในสังกัด สพป.ตาก เขต 2
จํานวน 116 คน 9 ครั้ง
1.1ค่าวัสดุ
- ค่าเอกสาร (ประกอบการประชุม
3,000.ทางไกล)
2. กิจกรรมที่ 2จัดประชุมทางไกลข้าราชการ
2,000.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
สพป.ตาก เขต 2 จํานวน 116 โรงเรียน
4 ครั้ง
1.1 ค่าวัสดุ
- ค่าเอกสาร (ประกอบการประชุม
2,000.ทางไกล)
รวมงบประมาณ
5,000.5,000

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
7.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 เข้าร่วม
ประชุมทางไกลฯ ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80
7.2 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถจัดการศึกษาใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม

แบบลงทะเบียนเข้าประชุม,
ภาพถ่าย

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม, แบบติดตาม
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 2 มีความรู้ความเข้าใจในการบริห ารจัด การศึกษาในสถานการณ์การแพร่ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8.2 นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันการแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8.3 นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จากในโรงเรีย น
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ประชุมทางไกลเพื่อป้องกัน และดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
นโยบาย สพฐ.
ด้านคุณภาพ
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ,์ นายพงศกรณ์ ทองคํา,นางเมธาพร สุรเดช
ลักษณะงาน/โครงการ 
โครงการต่อเนื่อง
[ โครงการใหม่ [
[ อื่นๆ
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563– กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่แพร่กระจายครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่
ของประเทศไทย และภูมิภาคข้างเคียง โดยส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก ฝุ่น PM 2.5
มีขนาดเล็กและมีปริมาณมากที่สามารถทะลุขนจมูก แทรกซึมสู่ระบบทางเดินหายใจ ทะลุผนังปอดและ
เข้ากระแสเลือดได้อย่างง่ายดาย ผลกระทบที่รับฝุ่นเข้าไปอาจเกิดขึ้นกับร่ายกาย ซึ่งมีผลต่อนักเรียน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จะเกิดกับระบบทางเดินหายใจ โดยมีอาการ ไอ เจ็บคอ ประกอบกับองค์การอนามัยโลก
(World Health Organization) กําหนดให้ PM 2.5 อยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง ตั้งแต่ปี 2556 และ
ชี้ว่าคน 9 ใน 10 กําลังหายใจนําอากาศอันเป็นพิษเข้าสู่ร่างกายเป็นประจําทุก ๆ ปี ประชากรโลกกว่า 7 ล้านคน
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ทําให้อายุขัยเฉลี่ยของประชากรลดลง แก่เร็วและอายุสั้นลง แถมยังเพิ่มความเสี่ยงของ
โรคเรื้อรัง
ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมโครงการในโรงเรียน หากไม่เร่งดําเนินการ
ให้เกิดการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์จึงได้จัดทําโครงการประชุมทางไกล
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2มีความรู้ในการดูแลตัวเอง และสามารถป้องกันตนเองจากจาก
อันตรายของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
2.2 เพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการความปลอดภัยจากอันตรายของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM 2.5)
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
จัดประชุมโดยมีบุคคลเป้าหมาย ดังนี้
3.1.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ตาก เขต 2
3.1.2 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2
3.1.3 นักเรียนทุกคนรับชมสื่อเรียนรู้ทางออนไลน์
3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร ในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2ได้มีความตระหนัก เข้าใจถึงสถานการณ์อันตรายของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5
ไมครอน (PM 2.5) มีความรู้ วิธีป้องกัน อย่างถูกต้อง และสามารถจัด การเรียนสอนให้กับนักเรีย น
ได้อย่า งมีประสิทธิภาพ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

รายละเอียดกิจกรรม
ดําเนินงาน

1. กิจกรรมที่ 1จัดประชุมทางไกล
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
สพป.ตาก เขต 2
2. กิจกรรมที่ 2 จัดประชุม
ทางไกลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค-มี.ค)

ไตรมาส 3
(เม.ย-มิ.ย)

ไตรมาส 4
(ก.ค-ก.ย)

















ผู้รับผิดชอบ
นางเมธาพร
สุรเดช

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์
อันตรายของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
5.2 ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนัก และสามารถจัด
การเรียนการสอน ในสถานการณ์อันตรายของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
5.3 ร้อยละ 100 ของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปลอดภัยจาก
อันตรายของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
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6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 9,900 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่
งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1.
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมทางไกลผู้บริหาร
4,950.สถานศึกษา ในสังกัด สพป.ตาก เขต 2
จํานวน 116 โรงเรียน 1 ครั้ง
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
2,850
เครื่องดื่ม ( 190 บาท*15 คน*1 วัน )
- ค่าเอกสาร (ประกอบการประชุม
2,100.ทางไกล) = 2,100 บาท
2. กิจกรรมที่ 2จัดประชุมทางไกลข้าราชการ
4,950.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
สพป.ตาก เขต 2 จํานวน 116 โรงเรียน
1 ครั้ง
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
2,850
เครื่องดื่ม ( 190 บาท*15 คน*1 วัน )
- ค่าเอกสาร (ประกอบการประชุม
2,100.ทางไกล) = 2,100 บาท
รวมงบประมาณ
9,900.5,700.- 4,200.7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

7.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 เข้าร่วม
ประชุมทางไกลฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
7.2 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถจัดการศึกษาใน
สถานการณ์อันตรายของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM 2.5)

จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม

แบบลงทะเบียนเข้าประชุม,
ภาพถ่าย

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม, แบบติดตาม
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2สามารถป้องกันตนเองจากจากอันตรายของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM 2.5)
2.2 โรงเรียนมีความปลอดภัยจากอันตรายของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
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โครงการ

ขับเคลื่อนการจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพในหลักสูตร
สถานศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบาย สพฐ.
ด้านโอกาส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางจันทนา ทองอ่วม และคณะ
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีความสุขมี
ศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงได้กําหนดจุดหมายให้กับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเอง
มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสารการคิดแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและทักษะชีวิต
มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีเจตนาที่มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งทีด่ ีงามในสังคม
รายวิชาเพิ่มเติม เป็นรายวิชาที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนเพิ่มเติมจากสิ่งที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลาง ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน หรือความต้องการ
ของท้องถิ่น โดยกําหนด “ผลการเรียนรู”้ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาเพิ่มเติม ต่าง ๆ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้สํารวจความถนัด ความสนใจ ความสามารถของตนเอง เรียกว่า ขั้นสํารวจ
ความถนัด (Career Exploration) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลักษณะต่างๆ ของอาชีพ และค้นพบความต้องการของตัวเอง
เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพที่เหมาะสม การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ ฝึกทักษะ และเตรียมคุณลักษณะที่จําเป็นของอาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนรู้จักตนเองและสามารถตัดสินใจ วางแผนเพื่อศึกษาต่อหรือออกไปประกอบอาชีพใดต่อไปในอนาคต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การพัฒนาผู้เรียนความต้องการและความถนัดของผู้เรียน หรือความต้องการของท้องถิ่น จึงได้จัดทําโครงการ
ขับเคลื่อนการจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อนิเทศติดตามจัดทําแนวทางการจัดทํารายวิชาเพิม่ เติมพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และจุดเน้นในท้องถิ่น
3. เป้าหมาย
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 จํานวน 58 โรงเรียน ได้จัดทํารายวิชาเพิ่มเติม
พัฒนาทักษะอาชีพตามหลักสูตรสถานศึกษา
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

1. นิเทศติดตามการจัดทํารายวิชา
เพิ่มเติมพัฒนาทักษะอาชีพตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
2. รายงานผลการดําเนินโครงการ

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)


ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)






ผู้รับผิดชอบ
นางจันทนา
ทองอ่วม
และคณะ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ร้อยละของโรงเรียนขยายโอกาส ที่ได้จดั ทํารายวิชาเพิ่มเติมพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักสูตร
สถานศึกษา
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน …5,000……บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย

งบประมาณ
ที่ใช้

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

3,360

-

3,360

-

1,650

-

1,650

-

5,000

-

5,000

-

1 ค่าเบี้ยเลี้ยงในการนิเทศ ติดตาม
การจัดรายวิชาเพิ่มเติม
(120 บาท*8 คน*2 วัน)
(240 บาท*3 คน*2 วัน)

2 ค่าพาหนะ
รวมงบประมาณ
7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
ร้อยละของโรงเรียนขยายโอกาสที่จัดกิจกรรม
ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะอาชีพ
(เบื้องต้น)ทุกคน

วิธีวัดและประเมินผล
ประเมินความพึงพอใจ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะอาชีพ (เบื้องต้น) ทุกคน

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบประเมิน
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โครงการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA และการใช้ระบบ
PISA Style
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบาย สพฐ.
ด้านคุณภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพิศมัย กิ่งสกุล
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment
หรือ PISA) เป็นการประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ โดยดําเนินการ
อย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 ปี เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาและมุ่งให้ข้อมูลแก่ระดับนโยบาย
การประเมินของ PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริง
มากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน หรือเรียกว่า “ความฉลาดรู้” (Literacy) ได้แก่ ความฉลาดรู้
ด้านการอ่าน (Reading Literacy) ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และความฉลาดรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) การประเมินนักเรียนจะวัดทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าวไปพร้อมกัน แต่จะเน้นหนัก
ในด้านใดด้านหนึ่งในแต่ละรอบการประเมิน ซึ่งความฉลาดรู้ทั้งสามด้านนี้ ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และเป็นสิ่งที่ประชากรจําเป็นต้องมีเพื่อการพัฒนาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
การประเมิน PISA 2018 เน้นการประเมินด้านการอ่าน มีนักเรียนเข้าร่วมการประเมินประมาณ
600,000 คน ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของนักเรียนอายุ 15 ปี จํานวนประมาณ 32 ล้านคนทั่วโลก จาก 79
ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ สําหรับประเทศไทยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ทําหน้าที่เป็นศูนย์แห่งชาติ (National Center) ได้ดําเนินการจัดสอบเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
มีนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 8,633 คน จาก 290 โรงเรียนในทุกสังกัดการศึกษาเข้าร่วมการประเมินในรอบนี้
ผลการประเมิน PISA 2018 ของประเทศไทย นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยในด้านการอ่าน 393 คะแนน
(ค่าเฉลี่ย OECD 487 คะแนน) คณิตศาสตร์ 419 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) และวิทยาศาสตร์
426 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ PISA 2015 พบว่า ด้านการอ่านมีคะแนน
ลดลง 16 คะแนน ส่วนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเพิ่มขึ้น 3 คะแนน และ 4 คะแนนตามลําดับ
ซึ่งในการทดสอบทางสถิติถือว่าด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับรอบการประเมิน
ที่ผ่านมา และการประเมิน PISA 2021 ที่กําลังจะมาถึงนี้เป็นการประเมินที่เน้นความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์
(Mathematical Literacy) เป็นหลักเช่นเดียวกับ PISA 2003 และ PISA 2012 กรอบการประเมินของ PISA
ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนอายุ 15 ปี ได้เห็นความสําคัญของคณิตศาสตร์และเป็นการสร้างประสบการณ์
ให้นักเรียนได้พบเจอสถานการณ์และบริบทที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง โดยวัดกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนผ่านสถานการณ์และบริบทในชีวิตจริง ซึ่งแนวคิดดังกล่าวยังเป็นแกนหลักในการวัดความฉลาดรู้
ด้านคณิตศาสตร์ในแต่ละรอบการประเมิน
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เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคะแนนตั้งแต่การประเมินรอบแรกจนถึงปัจจุบัน พบว่า
ผลการประเมินด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของไทยไม่เปลี่ยนแปลง แต่ผลการประเมินด้านการอ่านมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง OECD แบ่งระดับความสามารถของนักเรียนในแต่ละด้านเป็น 6 ระดับ โดยระดับ
2 ถือเป็นระดับพื้นฐานที่นักเรียนสามารถใช้ทักษะและความรู้ในชีวิตจริงได้ พบว่า ในด้านการอ่าน ค่าเฉลี่ย
OECD มีนักเรียน 77% ที่มีความสามารถด้านการอ่านตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป ส่วนในประเทศ/เขตเศรษฐกิจ
ที่มีคะแนนสูงอย่างจีนสี่มณฑล แคนาดา เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฮ่องกง ไอร์แลนด์ มาเก๊า โปแลนด์ และสิงคโปร์
มีนักเรียนมากกว่า 85% ที่มีความสามารถตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป สําหรับประเทศไทย มีนักเรียนที่มี
ความสามารถตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป ประมาณ 40% ในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นักเรียนไทยที่มี
ความสามารถตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป มีประมาณ 47% และ 56% ตามลําดับ (ค่าเฉลี่ย OECD คณิตศาสตร์ 76%
และวิทยาศาสตร์ 78%) ทั้งนี้ ในสองด้านนี้มีสัดส่วนของนักเรียนไทยที่มีความสามารถระดับสูง (ระดับ 5 และ
6) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ PISA 2015
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จากการประเมิน PISA ที่ผ่านมา มีข้อสังเกตที่สําคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก ผลการประเมินชี้ว่า
ระบบการศึกษาไทยมีส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในระดับสูงได้ หาก
ระดับนโยบายสามารถสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษา โดยขยายระบบการศึกษาที่มีคุณภาพไปให้ทั่วถึง
ประเทศไทยก็จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้ทัดเทียมกับนานาชาติได้ ประการที่
สอง นักเรียนไทยทั้งกลุ่มที่มีคะแนนสูงและกลุ่มที่มีคะแนนต่ํามีจุดอ่อนอยู่ที่ด้านการอ่าน ซึ่งใน PISA 2018
เป็นการประเมินการอ่านเนื้อหาสาระที่มาจากทั้งแหล่งข้อมูลเดียวและหลายแหล่งข้อมูล อีกทั้งสื่อที่นักเรียน
ได้อ่านส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลซึ่งสะท้อนถึงธรรมชาติของการอ่านที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ของโลกและสอดคล้องกับการใช้ข้อมูลในชีวิตจริงของผู้คนทั่วโลก ดังนั้น ระบบการศึกษาไทยจึงควรส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปในการเรียนการสอนเพื่อสร้างความคุ้นเคยและยกระดับความสามารถ
ด้านการอ่านของนักเรียนในยุคดิจิทัลต่อไป และประการที่สาม แนวโน้มคะแนนการอ่านของไทยลดลง
อย่างต่อเนื่อง และความฉลาดรู้ด้านการอ่านมีความสัมพันธ์กับความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระบบการศึกษาไทยจึงต้องยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนอย่างเร่งด่วน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมิน PISA 2021 ที่กําลังจะมาถึงในเดือนสิงหาคม 2564
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงได้ดําเนินโครงการการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนการประเมินนานาชาติ PISA 2021 สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสตระหนักและเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล PISA 2021
2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA และการใช้ระบบ
PISA Style
2.3 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปขยายผลในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
จํานวน 58 โรงเรียนๆ ละ 1 คน รวม 174 คน
3.1.2 คณะกรรมการดําเนินงานและวิทยากร จํานวน 20 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสตระหนักและเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะ
นักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2021
3.2.2 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA และการใช้ระบบ PISA Style
3.2.3 ครูผู้สอนที่เข้ารับการพัฒนานําความรู้ที่ได้ไปขยายผลในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินงาน

ที่

รายละเอียดกิจกรรม
ดําเนินงาน

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

1

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

ต.ค. 63

2

5

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ
ประชุมเตรียมการ
คณะกรรมการดําเนินการ
เพื่อรองรับการประเมิน
PISA 2021
ดําเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
- การใช้ระบบออนไลน์
ข้อสอบ PISA และการใช้
ระบบ PISA Style
นิเทศ ติดตาม

6

ดําเนินการสอบ PISA 2021

ส.ค. 64

7

สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงาน

ก.ย. 64

3

4

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.พิศมัย
กิ่งสกุล
น.ส.พิศมัย
กิ่งสกุล
น.ส.พิศมัย
กิ่งสกุล
และคณะทํางาน

ม.ค. 64
มี.ค. 64

เม.ย. 64

น.ส.พิศมัย
กิ่งสกุล
และคณะทํางาน

พ.ค. - ก.ค. 64

ศึกษานิเทศก์
ทุกคน
ครูผู้สอนโรงเรียน
ขยายโอกาส
น.ส.พิศมัย
กิ่งสกุล
และคณะทํางาน

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล PISA 2021
5.2 ครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสสามารถนําความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA และ
การใช้ระบบ PISA Style ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 50,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1 กิจกรรมที่ 1
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานในการเตรียม
ข้อมูล และศึกษาคู่มือ PISA 2021
คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 20 คน
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(20 คน X 190 บาท)
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ (เอกสารการประชุม)
= 1,200 บาท
2 กิจกรรมที่ 2
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จํานวนผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย
- ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนละ 1 คน
จํานวน 174 คน / 1 วัน
- คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 20 คน
รวมจํานวนผู้เข้าร่วมการประชุม 194 คน
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(190 บาท X194 คน X1 วัน )
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ (เอกสารการประชุม)
= 7,000 บาท
3 กิจกรรมที่ 3
สรุปและรายงานผล
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์

ที่

รวมงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
5,000
-

3,800
1,200
43,860

-

36,860

7,000
1,140

-

-

1,140

50,000

-

40,660

9,340
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
1. โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อม
การประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2021
2. ครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสสามารถนําความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA และการใช้ระบบ PISA Style
ไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีวัดและ
ประเมินผล
- ตรวจสอบ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
- แบบบันทึกข้อมูล

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสตระหนักและเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล PISA 2021
8.2 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA และการใช้ระบบ PISA Style
8.3 ครูผู้สอนที่เข้ารับการพัฒนานําความรู้ที่ได้ไปขยายผลในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
แผนงาน
กลยุทธ์
นโยบาย สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะงาน/โครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน

การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านคุณภาพ
กลุ่มกฎหมายและคดี
 โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา พ.ศ.2547 หมวด 6 ตั้งแต่มาตรา 82-97
ได้บัญญัติเป็นทั้งข้อห้ามและข้อปฏิบัติ เรียกว่า วินัยและการรักษาวินัย หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ใดไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดวินัยจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี การประพฤติ
หรือการปฏิบัติที่เป็นความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจเกิดจากการกระทํา
ไม่รู้ว่าการกระทํานั้นเป็นความผิดทางวินัยหรือกระทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หากผู้บังคับบัญชาสั่งดําเนินการ
ทางวินัยหรือสั่งลงโทษทางวินัย กรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลเสียในด้านสภาพจิตใจ ขวัญและกําลังใจ
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภารกิจขององค์กรหรือกระทบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของผู้นั้นได้
ฉะนั้น การให้ความรู้ คําแนะนํา คําชี้แนะ เพื่อเป็นแนวทางให้ครูและบุคลากรประพฤติหรือปฏิบัติ
แต่ในสิ่งที่ไม่ขัดกับข้อกําหนดวินัย รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องการรักษาวินัยและการหาวิธีการหรือมาตรการ
ในการป้องกันมิให้ครูและบุคลากรกระทําผิดวินัย
กลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงจัดโครงการเสริมสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทําผิดวินัยลดลงในรอบปีที่ผ่านมา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
(1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2ไม่ถูกลงโทษทางวินัยมากกว่าร้อยละ 80
(2) จํานวนเรื่องร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กระทําความผิดวินัยลดลงร้อยละ 50
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3.2 เชิงคุณภาพ
(1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

รายละเอียดกิจกรรม
ดําเนินงาน

1 วิเคราะห์ ภารกิจ งาน/
โครงการ และกิจกรรม
2 เสนอขอความเห็นชอบ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 เพื่ออนุมัติ
3 ดําเนินงานตามกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4 ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ต.ค-ธ.ค) (ม.ค-มี.ค) (เม.ย-มิ.ย) (ก.ค-ก.ย)

ผู้รับผิดชอบ
นายธาราวุฒิ ผาแสนเถิน
นางสาวสุดธิดา แผงดา
นายธาราวุฒิ ผาแสนเถิน
นางสาวสุดธิดา แผงดา




นายธาราวุฒิ ผาแสนเถิน
นางสาวสุดธิดา แผงดา





นายธาราวุฒิ ผาแสนเถิน
นางสาวสุดธิดา แผงดา

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กระทําผิดวินัยลดลงในรอบปีที่ผ่านมา
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๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณจากแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 106,600 บาท (หนึ่งแสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน) *ขอถัวจ่ายทุกรายการ
ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

1 จัดโครงการอบรมเสริมสร้างวินัยคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา
(ผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 140 คน )
-ค่าอาหารกลางวัน
(140 คน*120 บาท* 1 มื้อ )
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(140 คน*35 บาท* 2 มื้อ )
- ค่าที่พักสําหรับผู้เข้าร่วมอบรมที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล 50 โรงเรียน
( 25 ห้อง*600บาท*1 คืน)
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน ๑ ท่าน
( 600 บาท*6 ชั่วโมง *1 คน )
- ค่าเดินทางวิทยากร ไป-กลับ = 5,000บาท
- ค่าที่พักวิทยากร
(800 บาท*1 คน*1 คืน)
- ค่าสถานที่ = 10,000 บาท
- ค่าป้ายไวนิล ๑ ป้าย =3,000 บาท
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ อื่น ๆ = 20,000 บาท
2 กิจกรรมออกพื้นที่ให้ความรู้ด้านวินัย
ในสถานศึกษา ( 5 อําเภอ ๆ ละ 1 แห่ง)
1. อําเภอแม่ระมาด
- เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
( 3 คน *240 บาท)
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ไป – กลับ = 500 บาท
2. อําเภอท่าสองยาง
- เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
( 3 คน*240*2 วัน )
- ค่าที่พักเหมาจ่าย
( 3 คน* 500 บาท*1 คืน=)
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง = 1,000 บาท

งบประมาณ
ที่ใช้
84,000

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

16,800
9,800
15,000
3,600
5,000
800
10,000

22,600
720
500
1,440
1,500
1,000

3,000
20,000
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ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

3. อําเภอแม่สอด
- เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(3 คน*240 บาท*1 วัน)
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ไป – กลับ = 500 บาท

720
500

4. อําเภอพบพระ
- เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
( 3 คน*240 บาท*1 วัน)
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ไป – กลับ = 500 บาท

720
500

5. อําเภออุ้มผาง
- เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
( 3 คน*240 บาท* 2 วัน)
- ค่าที่พักเหมาจ่าย
( 3 คน*500 บาท*1 คืน )
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง =1,500 บาท

1,440
1,500
1,500

6. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ อื่น ๆ = 10,560 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

10,560
106,600

3,600

69,440

33,560

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

จํานวนเรื่องร้องเรียนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากระทํา
ผิดวินัย

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 กระทําผิดวินัย
ลดลงในรอบปีที่ผ่านมา

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8.3 จํานวนเรื่องร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดวินัยลดลงในรอบปีที่ผ่านมา

88
โครงการ

ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา
และเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
ด้านคุณภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบ
นายสุทัศน์ ศรีดาเดช นางจันจิรา มงคล และ นางสาวกาญจนา ทองคํามา
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
ด้วย ก.ค.ศ.ได้ออกกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระสําคัญให้เปลี่ยนวิธีการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากระบบขั้นเงินเดือนเป็นระบบร้อยละตามแบบข้าราชการพลเรือน
สามัญ ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทน
ประจําปีของพนักงานราชการ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของ ก.ค.ศ. แนวปฏิบัติ
ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลือ่ นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการดําเนินการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2544
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในเรื่องการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเลือ่ นค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม โปร่งใส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.และ สพฐ.กําหนด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงกําหนดให้มีโครงการประชุม
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีพนักงานราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในเรื่องการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.และ สพฐ.กําหนด
2.2 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในเรื่องการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม โปร่งใส
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 จํานวน 2 รอบ ได้แก่ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) และ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
3.1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 10 ครั้ง
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ได้มีส่วนร่วม เกิดความรูค้ วามเข้าใจ ตลอดทั้งสามารถประชาสัมพันธ์กระบวนการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และการเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการในสังกัดได้
3.2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตทิ ี่ ก.ค.ศ. และ สพฐ.กําหนด
3.2.3 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในหน่วยงาน
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่ รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน
1
2
3
4

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ

กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน
ก.พ.2564
ส.ค.2564 1. นายสุทัศน์
จัดทําข้อมูลประกอบการประชุม ต.ค.2563 มี.ค.2564 เม.ย.2564 ก.ย.2564 ศรีดาเดช
จัดประชุมพิจารณา
ต.ค.2563 มี.ค.2564 เม.ย.2564 ก.ย.2564 2. นางจันจิรา
มงคล
รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ย.2563
พ.ค.2564
3. น.ส.กาญจนา
ทองคํามา

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทน
ประจําปีของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ.และ สพฐ.กําหนด สามารถได้รับความเห็นชอบให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการจากมติคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดตาก (กศจ.ตาก)
5.2 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทน
ประจําปีของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เกิดประเด็นข้อพิพาท หรือข้อร้องเรียน
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6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 8,730 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1) คณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(13 คน*35 บาท )
2) คณะทํางานจัดทําข้อมูลผลการปฏิบัติ
ราชการตามบันทึกข้อตกลง (MOU)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(7 คน* 35 บาท*2 มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน
(7 คน* 120 บาท* 1 มื้อ)
3) คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(7 คน*35 บาท*1 มื้อ)
4) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน
ประจําปีของพนักงานราชการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(7 คน*35 * 1 มื้อ)
5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(11 คน * 35 บาท* 2 มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน
(11 คน * 120 บาท *1 มื้อ)

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
4,365

455

490
840

245

245

770
1,320
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ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

2 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2564)
และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1) คณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(13 คน* 35 บาท * 1 มื้อ)
2) คณะทํางานจัดทําข้อมูลผลการปฏิบัติ
ราชการตามบันทึกข้อตกลง (MOU)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(7 คน * 35 บาท*2 มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน
(7 คน * 120 บาท *1 มื้อ)
3) คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(7 คน * 35 บาท * 1 มื้อ)
4) คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
กรณีได้รับจัดสรรวงเงินเลื่อนเพิ่มเติมจาก สพฐ.
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(7 คน *35 บาท * 1 มื้อ)
5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(11 คน *35 บาท * 2 มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน
(11 คน * 120 บาท *1 มื้อ)

4,365

รวมงบประมาณ

8,730

455

490
840

245

245

770
1,320

8,730
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

1.การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี
ของพนั ก งานราชการ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต 2 ถู ก ต้ อ งตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.และ สพฐ.กําหนด
2.การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี
ของพนั ก งานราชการ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในระดับเขตพื้นที่
การศึ ก ษา เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย เป็ น ธรรม
โปร่งใส ไม่เกิดประเด็นข้อพิพาท หรือข้อร้องเรียน

ตรวจสอบ/การรายงาน

สํารวจ/สอบถาม

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
รายงานการประชุม
คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง และมติ
กศจ.ตาก
แบบสํารวจ/
สอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สามารถดําเนินการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตทิ ี่ ก.ค.ศ. และ สพฐ.กําหนด ร้อยละ 100
8.2 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในหน่วยงาน ร้อยละ 100
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โครงการ

การสรรหาพนักงานราชการและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
ด้านคุณภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบ
นายสุทัศน์ ศรีดาเดช นางจันจิรา มงคล นายชัยวุฒิ บัวพันธ์ และนางนิติมา ถาวร
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาดําเนินการสรรหาพนักงานราชการ
หรือลูกจ้างชั่วคราวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานกําหนด และ
เพื่อให้การดําเนินการบริหารอัตรากําลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบอํานาจเกี่ยวกับพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราวให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษา
ได้แก่ การสรรหา การทําสัญญาจ้าง การต่อสัญญาจ้าง การบอกเลิกจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สําหรับตําแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา เฉพาะตําแหน่งครูผู้สอน บุคลากรวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) และพี่เลี้ยงเด็กพิการ
2. ผู้อํานวยการสถานศึกษา สําหรับลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา ยกเว้น ตําแหน่งครูผู้สอน
บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) และพี่เลี้ยงเด็กพิการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการที่จ้างจากเงินงบประมาณ แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม ดังนี้
1. พนักงานราชการ แบ่งออกเป็น 2 ตําแหน่ง คือ ครูผู้สอน และครูพี่เลี้ยง
2. บุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4. ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
5. ครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนตามโครงการพระราชดําริ แบ่งออกเป็น 2 ตําแหน่ง
คือ ครูผู้สอน และครูพี่เลี้ยง
6. ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
6.1 เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานรายเดิม (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
มีการจ้างแบบรายเดือน
6.2 เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนรายใหม่ ใช้วิธีการจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
7. ครูดูแลนักเรียนประจําพักนอน
8. นักการภารโรง
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9. พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
9.1 พี่เลี้ยงเด็กพิการรายเดิม มีการจ้างแบบรายเดือน
9.2 พี่เลี้ยงเด็กพิการรายใหม่ ใช้วิธีการจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
10. ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ใช้วิธีการจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นว่าสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นผู้ดําเนินการ
สรรหาพนักงานราชการและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการจากเงินงบประมาณ ได้แก่ บุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู
ขั้นวิกฤต (เฉพาะตําแหน่งที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน) และครูและบุคลากรปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนตามโครงการพระราชดําริ (เฉพาะตําแหน่งครูผู้สอน) ในส่วนของตําแหน่งครูดูแลนักเรียนประจําพักนอน
นักการภารโรง และครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนตามโครงการพระราชดําริ (ตําแหน่งครูพี่เลี้ยง)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้แจ้งให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับจัดสรรอัตรา
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการดังกล่าวดําเนินการสรรหา ตามที่ได้รับมอบอํานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการพนักงานราชการและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด
มีจํานวนบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัตงิ านให้ราชการ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียน หรือให้การสนับสนุนด้านการจัด
การเรียนการสอน
3.2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียน
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่ รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน
1 ประชุมคณะกรรมการสรรหา
พนักงานราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
2 การดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ
3 การดําเนินการสรรหา
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ

-

-

พ.ค.
2564

-

-

-

-

-

-

-

มิ.ย.
2564

-

1. นายสุทัศน์ ศรีดาเดช
2. นางจันจิรา มงคล
3. นางนิติมา ถาวร
1. นายสุทัศน์ ศรีดาเดช
2. นางจันจิรา มงคล
3. นายชัยวุฒิ บัวพันธ์
4. นางนิติมา ถาวร
1. นายสุทัศน์ ศรีดาเดช
2. นางจันจิรา มงคล
3. นายชัยวุฒิ บัวพันธ์
4. นางนิติมา ถาวร

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด มีจํานวนพนักงานราชการ
และผู้ปฏิบัติงานให้ราชการครบตามจํานวนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรอัตรามาให้
5.2 พนักงานราชการและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการ
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6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 60,830 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

1 การดําเนินการสรรหาผู้ปฏิบัติงาน
ให้ราชการ
- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม คณะกรรมการสรรหา
(8 คน*35 บาท*1 วัน)
- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม คณะกรรมการรับสมัครและ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
(11 คน*190 บาท*7 วัน)
- เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ของคณะกรรมการดําเนินการ
สรรหา (วันหยุดราชการ)
(80 คน*60 บาท*7 ชม.)
- ค่าวัสดุที่ใช้ในการดําเนินการสอบ
- หมึกเครื่องพิมพ์ 2 หลอด ๆ ละ
2,660 บาท = 5,320 บาท
- กระดาษถ่ายเอกสาร 10 รีม ๆ ละ
150 บาท = 1,500 บาท
- หนังสือสอบ 1,500 บาท
รวมเป็นเงิน 8,320 บาท
- ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร 4,000 บาท

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
60,830
280
14,630

33,600

8,320

4,000

2 การดําเนินการสรรหาพนักงานราชการ

-

-

-

-

3 การจัดทําสัญญาจ้างพนักงานราชการ
และผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

-

-

-

-

4 นิเทศ ติดตาม กํากับ และสรุปรายงาน

-

-

-

-

60,830

33,600

14,910

12,320

รวมงบประมาณ
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
และสถานศึกษาในสังกัด มีจํานวนพนักงานราชการ
และผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครบตามจํานวนที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดสรรอัตรามาให้
2. พนักงานราชการและผูป้ ฏิบัติงานให้ราชการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ

สํารวจ/บันทึกข้อมูล

สังเกต ติดตาม
ประเมินผล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
สัญญาจ้าง/คําสั่งจ้าง/
บัญชีรายละเอียดการจ้าง

แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน/แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด มีจํานวนพนักงานราชการ
และผู้ปฏิบัติงานให้ราชการครบตามจํานวนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรอัตรามาให้
และปฏิบัติงานให้ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
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โครงการ

เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
ด้านคุณภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบ
นายสุทัศน์ ศรีดาเดช , นางจันจิรา มงคล , นางสาวนพพริน ใจยะสิทธิ์
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และแนวนโยบายหลักของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบ
การบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากําลังให้สอดคล้อง
กับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคน
ของกระทรวงศึกษาธิการ การวิเคราะห์ข้อมูลและดําเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกับ
หลักการนโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน และให้ถือเป็นหน้าที่ของ
ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดําเนินการเกิดผลสําเร็จ
และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน จํานวนครู
ตาม จ. 18 จํานวนครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ความขาด/เกินอัตรากําลังครูตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ทุกปีการศึกษา สาเหตุเกิดจากประชากรวัยเรียนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลง มีนักเรียนที่จบการศึกษาไป
เมื่อสิ้นปีการศึกษา มีนักเรียนเข้ามาใหม่ในต้นปีการศึกษา มีข้าราชการครูเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
มีการจัดสรรอัตรากําลังที่ได้รับคืนมาจากผลการเกษียณอายุราชการ การเกลี่ยอัตรากําลัง การตัดโอนตําแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปกําหนดในสถานศึกษาอื่น ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การยุบ รวม เลิกสถานศึกษา ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อฐานข้อมูลอัตรากําลังของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้แกนนําบุคลากรในสถานศึกษาที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาตาก เขต 2 มี ความรู้ความเข้าใจในการคํ านวณอัตรากําลังครู
สามารถจัดทําข้อมูลความต้องการอัตรากําลังครูและกําหนดมาตรฐานวิชาเอกของครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
ได้อย่างถูกต้อง
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2.2 ลดขั้นตอนในการจัดทําข้อมูลอัตรากําลังครูในสถานศึกษาและข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกของครู
ในสถานศึกษา และการจัดทําข้อมูลอัตรากําลังครูและข้อมูลวิชาเอกของครูในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
2.3 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษา เป็นประโยชน์ในการ
ขอรับการสนับสนุนอัตรากําลังครูจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/จากคณะกรรมการกําหนด
เป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ การวางแผนกําลังคนในสถานศึกษา การพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้สถานศึกษา กรณีได้รับอัตราข้าราชการครูเพิ่มใหม่ กรณีได้รับอัตราข้าราชการครูคืน
จากคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ
2.4 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอย่างทั่วถึง
2.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครู/บุคลากรที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 116 คน
2) คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบอัตรากําลังครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 15 คน
3) คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 34 คน (3 คณะ)
4) พนักงานราชการและผู้ปฏิบัตงิ านให้ราชการ จํานวน 498 คน (พนักงานราชการ 117 คน
และผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 381 คน)
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครู/บุคลากรที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจในการคํานวณอัตรากําลังครู
สามารถจัดทําข้อมูลความต้องการอัตรากําลังครูและกําหนดมาตรฐานวิชาเอกของครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
ได้อย่างถูกต้อง
2) ลดขั้นตอนในการจัดทําข้อมูลอัตรากําลังครูในสถานศึกษาและข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกของครู
ในสถานศึกษา และการจัดทําข้อมูลอัตรากําลังครูและข้อมูลวิชาเอกของครูในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
3) ได้ข้อมูลอัตรากําลังครูในสถานศึกษาที่ถูกต้อง ตรงกับสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษา
เป็นประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุน อัตรากําลังครูจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/
จากคณะกรรมการการพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สถานศึกษา กรณีได้รับ
อัตราข้าราชการครูกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ การวางแผนกําลังคนในสถานศึกษาเพิ่มใหม่
กรณีได้รับอัตราข้าราชการครูคืนจากคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ
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4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงพนักงานราชการและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
มีความเข้าใจในการบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5) การบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการใช้อัตรากําลัง
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

1 ประชุมชี้แจงการบริหารอัตรากําลัง
พนักงานราชการและผู้ปฏิบัติงาน
ให้ราชการ เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนอัตรากําลัง
2 ประสานขอความร่วมมือผู้บริหาร
สถานศึกษา ในการจัดทําข้อมูล
ความต้องการอัตรากําลังครู
ความต้องการวิชาเอกของครู
ในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาเอกที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
3 จัดประชุมคณะกรรมการรวบรวม
ข้อมูลและตรวจสอบอัตรากําลังครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
4 รายงานความต้องการอัตรากําลัง
ครู ปีการศึกษา 2564 ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ในการวางแผน
กําลังคนในภาพรวม
5 จัดประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารอัตรากําลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
(ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.)
พ.ย. 2563

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ
1. นายสุทัศน์ ศรีดาเดช
2. นางจันจิรา มงคล
3. น.ส.นพพริน ใจยะสิทธิ์

มิ.ย. 2563

1. นายสุทัศน์ ศรีดาเดช
2. นางจันจิรา มงคล
3. น.ส.นพพริน ใจยะสิทธิ์

ก.ค. 2563

1. นายสุทัศน์ ศรีดาเดช
2. นางจันจิรา มงคล
3. น.ส.นพพริน ใจยะสิทธิ์

ก.ค. 2563

1. นายสุทัศน์ ศรีดาเดช
2. นางจันจิรา มงคล
3. น.ส.นพพริน ใจยะสิทธิ์

ต.ค. 2563
ถึง
ก.ย. 2564

1. นายสุทัศน์ ศรีดาเดช
2. นางจันจิรา มงคล
3. น.ส.นพพริน ใจยะสิทธิ์
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครู/บุคลากรที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 คํานวณอัตรากําลังครู สามารถจัดทํา
ความต้องการอัตรากําลังครูและกําหนดมาตรฐานวิชาเอกของครูในสถานศึกษา ได้อย่างถูกต้อง
2) จํานวนครั้งในการนําข้อมูลอัตรากําลังครู มาตรฐานวิชาเอกของครูในสถานศึกษา มาใช้ในการ
ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
3) ร้อยละของพนักงานราชการและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการได้รับการสร้างความเข้าใจในการ
บริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครู/บุคลากรที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจในการคํานวณอัตรากําลังครู
สามารถจัดทําข้อมูลความต้องการอัตรากําลังครูและกําหนดมาตรฐานวิชาเอกของครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
ได้อย่างถูกต้อง ตรงกับสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษา
2) การบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการใช้อัตรากําลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 55,110 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

1 จัดประชุมพนักงานราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจในการบริหารอัตรากําลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(576 คน ๆ ละ 35 บาท
จํานวน 1 มื้อ)

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
20,160

20,160
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ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

2 จัดประชุมคณะกรรมการรวบรวมข้อมูล
และตรวจสอบอัตรากําลังครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
- ค่าอาหารกลางวัน
(15 คน ๆ ละ 120 บาท
จํานวน 7 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(15 คน ๆ ละ 35 บาท
จํานวน 14 มื้อ)
- หมึกเครื่องพิมพ์ (1 หลอด)
- กระดาษถ่ายเอกสาร
(3 รีม ๆ ละ 150 บาท)

23,050

3 จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
อัตรากําลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ,
คณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง
พนักงานราชการและผู้ปฏิบัติงาน
ให้ราชการ และคณะกรรมการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการแผนอัตรากําลังและ
การกําหนดตําแหน่ง ในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จํานวน 10 ครั้ง
(34 คน ๆ ละ 35 บาท
จํานวน 10 มื้อ)

11,900

รวมงบประมาณ

55,850

12,600
7,350
2,650
450

11,900

-

52,010

3,100
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครู/บุคลากร
ที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 มีความพึงพอใจในการประชุมเชิงปฏิบัติ
จัดทําข้อมูลความต้องการอัตรากําลังครู
ความต้องการวิชาเอกของครูในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาเอกของครูในสถานศึกษา
2. พนักงานราชการและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
มีความเข้าใจในการบริหารอัตรากําลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
- แบบสอบถาม

- ใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ความรู้ความเข้าใจในการ
ประชุมข้อมูลความต้องการ
อัตรากําลังครู ความต้องการ
วิชาเอกของครูในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาเอกวิชาเอก
ของครูในสถานศึกษา
- ใช้แบบสอบถาม
- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารอัตรากําลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครู/บุคลากรที่รับผิดชอบงานบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจ
ในการคํานวณอัตรากําลังครู สามารถจัดทําข้อมูลความต้องการอัตรากําลังครูและกําหนดมาตรฐานวิชาเอกของครู
ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ได้อย่างถูกต้อง ตรงกับสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในการใช้อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.2 ร้อยละ 100 ของพนักงานราชการและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ มีความเข้าใจในการบริหาร
อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
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โครงการ
แผนงาน
กลยุทธ์
นโยบาย สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะงาน/โครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน
1. หลักการและเหตุผล

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านคุณภาพ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายสุทัศน์ ศรีดาเดช, นางจันจิรา มงคล, นายชัยวุฒิ บัวพันธ์
โครงการใหม่
โครงการต่อเนื่อง อื่น ๆ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

การจัดการศึกษาในสภาวะที่เศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างรวดเร็ว มีการแข่งขันระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาในหลายมิติ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา
สถานศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนและปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งในปัจจุบันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) ในการสร้างเด็กดีและเก่งสู่สังคม โดยการน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
รองผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญแห่งความสําเร็จประการหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา
เพราะเป็นผู้นําในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการบริหารงานตามภารกิจครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ดังนั้นกระบวนการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา จึงมีความสําคัญที่จะทําให้ได้มาซึ่งผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ มีประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาและมีภาวะผู้นําสูง
เข้ามาสู่ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา จึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง
กระบวนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ที่ได้รับ
การแต่งตั้งที่สถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี จะมีคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงคอยให้คําแนะนําปรึกษา
และช่วยเหลือในการปฏิบัติงานทุกด้าน และมีคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
ตามตัวชี้วัดทีก่ ําหนด จํานวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกประเมินเมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือนแรกและประเมินครั้งที่ 2
เมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือนหลัง ทั้งนี้เพื่อให้ได้รองผู้อํานวยการสถานศึกษาที่มีศักยภาพ มีภาวะผู้นํา
มีความสามารถรอบด้านทั้ง “เก่งคน เก่งงาน และเก่งวิชาการ” เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการ
สถานศึกษามีความภาคภูมิและองอาจในฐานะที่เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับ
สถานศึกษา
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งที่สถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
และมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
2.2 เพื่อส่งเสริมให้รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
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2.3 เพื่อให้รองผู้อํานวยการสถานศึกษาสามารถพัฒนาด้านการเป็นผู้นําการบริหารและการจัดการ
ในสถานศึกษามีความสามารถรอบด้าน และปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายและภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 รองผู้อํานวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งที่สถานศึกษาจํานวน 62 คน
3.1.2 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งรองผู้อํานวยการ
สถานศึกษาจํานวน 18 คน
3.1.3 บุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน 5 คน
3.2 เขิงคุณภาพ
3.2.1 รองผู้อํานวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งที่สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการในสถานศึกษา
3.2.2 สามารถเป็นผู้นําในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน
3.2.3 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถรอบด้านทั้งการบริหารงานตามภารกิจครอบคลุม
ทั้งด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดกิจกรรม
ที่
ดําเนินงาน
1 จัดประชุมคณะกรรมการ
ประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการ
สถานศึกษาและรอง
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
ผู้รับการประเมิน
2 จัดประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการ
สถานศึกษา

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ

เมษายน
2564

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช
นางจันจิรา มงคล
นายชัยวุฒิ บัวพันธ์

พฤษภาคม
2564

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช
นางจันจิรา มงคล
นายชัยวุฒิ บัวพันธ์
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรองผู้อํานวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งในสถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนในการศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ ในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ ทีเ่ กิดผลสําเร็จ
ตามหลักการบริหารงาน
5.2 มีผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นพี่เลี้ยงให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานครอบคลุมภารกิจ
ทั้ง 4 ด้านปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
5.2 มีคู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายและภารกิจที่เกี่ยวข้องในการบริหารและการจัดการ
ในสถานศึกษา
6.กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 33,250 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1 จัดประชุมคณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา
และผู้รับการประเมิน
1. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อ
(85 คน ๆ 120 บาท x 1 มื้อ)
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จํานวน 2 มื้อ
(85 คน ๆ 35 บาท X 2 มื้อ)

ที่

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
16,150
-

10,200
5,950

2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา
1. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 2 มื้อ
(45 คน ๆ 120 บาท x 2 มื้อ)
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จํานวน 4 มื้อ
(45 คน ๆ 35 บาท X 4 มื้อ)

17,100

รวมงบประมาณ

33,250

-

10,800
6,300

-

33,250

-
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
ผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

วิธีวัดและประเมินผล
นําเสนอผลการปฏิบัติงาน
ด้วยตัวเอง

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบประเมินตัวชี้วัด
ตามองค์ประกอบ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 รองผู้อํานวยการสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าทีม่ ีสมรรถนะสูง
มีศักยภาพในการบริหารงานที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายใน
และต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว
8.2 รองผู้อํานวยการสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8.3 การที่มีคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงและการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 ปี
ทําให้รองผู้อํานวยการสถานศึกษามีความกระตือรือร้นมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมีความรู้และประสบการณ์
และมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
8.4 การให้ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องมีบทบาทในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานและการกําหนดข้อตกลง
ในการปฏิบัติงาน Performance Agreement จะส่งเสริมการทํางานแบบมีส่วนร่วมและการทํางานอย่างมี
เป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งส่งผลดีต่อการทํางานเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8.5 ประชาชนและสังคมเกิดความเชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการพัฒนาประเทศให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
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โครงการ

การประชุมจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดและตรวจสอบข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครู และตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
ด้านคุณภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบ
นายสุทัศน์ ศรีดาเดช, นางจันจิรา มงคล, นายชัยวุฒิ บัวพันธ์
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการใหม่
โครงการต่อเนื่อง อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในสภาวะที่เศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างรวดเร็ว มีการแข่งขันระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาในหลายมิติ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา
สถานศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนและปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งในปัจจุบันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) ในการสร้างเด็กดีและเก่งสู่สังคม โดยการน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา โดยการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหน่งครู และตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ระบบคุณธรรม
และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผู้ได้รับการพิจารณาย้าย มีการการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ
นําไปสู่การบริการผู้เรียนและผู้ปกครองตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียนต่อไป
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครู และตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
จะมีคณะกรรมการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดและตรวจสอบข้อมูลการย้าย ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครู สามารถยื่นคําร้องขอย้าย
ได้ปีละ 1 ครั้งในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นเวลา 15 วันทําการ พร้อมกันตามปฏิทินที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดโดยพิจารณาย้ายได้ปีละสองรอบ รอบที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม
และรอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคมสําหรับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษายื่นคําร้องขอย้าย
ประจําปี ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ และให้พิจารณาย้ายไปแต่งตั้งในตําแหน่ง
ที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการและตําแหน่งว่างกรณีอื่น ๆ ครั้งแรกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่
25 ตุลาคม และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ของปีเดียวกันทั้งนี้ เพื่อให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษา
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามภูมิลําเนาของตนเองที่ได้ย้ายไปดํารงตําแหน่ง จึงเป็นกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษา
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2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การดําเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 เพื่อเป็นการจูงใจให้ข้าราชการครูผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของ
หน่วยงานในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลสําเร็จซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นสําคัญ
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครู และตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ยื่นคําร้องขอย้ายทุกราย
3.1.2 คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดข้อมูลตัวชี้วัดและตรวจสอบข้อมูลการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูจํานวน 40 คน
3.1.3 คณะกรรมการจัดทําข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 10 คน
3.2 เขิงคุณภาพ
3.2.1 สามารถนําประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน ไปพัฒนาและการบริหารงาน
ในสถานศึกษาที่มบี ริบทแตกต่างกันได้
3.2.2 มีคุณภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการปฏิบัติในภูมิลําเนาของตนเอง
ที่ได้รับการพิจารณาย้ายไปดํารงตําแหน่ง
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
1
2

รายละเอียดกิจกรรม
ดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับ ตุลาคม–
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร ธันวาคม
ทางการศึกษา ตําแหน่งครู
2563
ประชุมคณะกรรมการจัดทํา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

กุมภาพันธ์มีนาคม
2564

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

เมษายนมิถุนายน
2564

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

กรกฎาคมกันยายน
2564
กันยายน
2564

ผู้รับผิดชอบ
นายสุทัศน์ ศรีดาเดช
นางจันจิรา มงคล
นายชัยวุฒิ บัวพันธ์
นายสุทัศน์ ศรีดาเดช
นางจันจิรา มงคล
นายชัยวุฒิ บัวพันธ์
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 การจัดทํารายละเอียดข้อมูลตัวชี้วัดองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครูและตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
5.2 การตรวจสอบข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูและตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
5.3 มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูและ
ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
6.กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 14,200 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
ข้อมูลตัวชี้วัดองค์ประกอบการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครู
1. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อ
(20 คน ๆ 120 บาท x 1 มื้อ)
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จํานวน 2 มื้อ
(20 คน ๆ 35 บาท X 2 มื้อ )
2 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครู
1. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 2 มื้อ
(10 คน ๆ 120 บาท x 2 มื้อ)
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จํานวน 4 มื้อ
(10 คน ๆ 35 บาท X 4 มื้อ)
3 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรณีพิเศษ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จํานวน 8 มื้อ
(10 คน ๆ 35 บาท X 8 มื้อ)
ที่

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
3,800
-

2,400
1,400
3,800

-

2,400
1,400

2,800

-

2,800

111
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
4 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําข้อมูล
ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา
1. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 2 มื้อ
(10 คน ๆ 120 บาท x 2 มื้อ )
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จํานวน 4 มื้อ
(10 คน ๆ 35 บาท X 4 มื้อ)

ที่

รวมงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
3,800
2,400
1,400

14,200

-

14,200

-

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
การพิจารณาย้ายตรงตามความต้องการวิชาเอก
ของสถานศึกษา

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
พิจารณาจากข้อมูลผู้ขอย้าย แบบคําร้องขอย้าย
วิธีวัดและประเมินผล

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ร้อยละ 100 ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพิจารณาย้ายตามความประสงค์
ตรงตามความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาและตามตําแหน่งที่ว่าง
8.2 การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู และตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
8.3 ผู้ได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย) เป็นผู้เหมาะสมในการดํารงตําแหน่ง สามารถนําความรู้และแนวปฏิบัติ
ที่ประสบผลสําเร็จจากสถานศึกษาเดิม นําไปเป็นแนวทางปฏิบัติในสถานศึกษาใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง
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โครงการ

การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2564
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนการประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านภาษา สําหรับเด็กปฐมวัย
 อบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมพัฒนาการด้วยกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์
ด้วยกระบวนการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สําเร็จ (Executive Functions :EF)
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
ด้านโอกาส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ผู้รับผิดชอบ
นางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์และนางสาวกมลพร จิตต์จํานงค์
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
ปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตและพัฒนาการในทุกด้าน เป็นช่วงวัยที่พัฒนาการทางด้านต่างๆ
เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดและเป็นรากฐานที่สําคัญสําหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อๆไป ดังนั้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจึงเป็นรากฐานที่มีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของคนตลอดชีวิตและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด
กล่าว คือ เยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพดี มีความสามารถเรียนรู้ ทํางานได้เก่ง และเป็นพลเมืองที่ดี
ที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในสังคมที่ท้าทายในศตวรรษที่ 21
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในมาตรา54 วรรคสอง กําหนดว่า “.........รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย...”แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2579 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าหมายข้อที่ 3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จากการนิเทศติดตามและประเมินผลและผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย พบว่า
มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน แต่ยังพบ
ปัญหาของการจัดประสบการณ์และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ยังไม่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาเท่าที่ควร
โดยเฉพาะทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและทักษะการคิดวิเคราะห์และการจัดกิจกรรมตามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ที่ยังไม่ชัดเจนในกระบวนการจัดกิจกรรม ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัยมีแนวทางการจัดประสบการณ์ที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา
เพื่อการสื่อสารให้กับเด็กปฐมวัยตามช่วงวัย
2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนมีแนวทางการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมทักษะสมอง
เพื่อชีวิตที่สําเร็จ (Executive Functions : EF)
2.3 เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมบูรณ์เหมาะสมตามช่วงวัย
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 จํานวน 130 คน
3.1.2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด จํานวน 114 คน
3.1.3 โรงเรียนในสังกัด จํานวน 114 โรง โรงเรียนสาขา 5 สาขา
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีรูปแบบส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร
ที่หลากหลายและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยตามช่วงวัยได้อย่างถูกต้องเหมะสมและมี
ประสิทธิภาพ
3.2.2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ได้อย่างถูกต้องและ
รายงานผลการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ
3.3.3 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับดี ขึ้นไป
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

1.

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย
2.
อบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริม
พัฒนาการด้วยกิจกรรมทดลอง
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะสมอง
เพื่อชีวิตที่สําเร็จ (Executive
Functions :EF)
3.
การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนและรายงานผล
การดําเนินงาน

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ
นางกันยารัตน์
บุญมาลีรัตน์










5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ร้อยละ80 ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย (อ.3) มีรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา
เพื่อการสารสื่อสารและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยตามช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นแบบอย่างได้
5.2 ร้อยละของครูผู้สอนระดับปฐมวัยจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและ
รายงานผลการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ
5.3 เด็กปฐมวัยทุกระดับชั้น มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับดี ขึ้นไป
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6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 121,140 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

1 กิจกรรมที่ 1 การผลิตสื่อการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาเพื่อ
การสื่อสารสําหรับเด็กปฐมวัย
1.1 ประชุมจัดเตรียมหลักสูตรอบรมฯ
กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนชั้นอนุบาล
จํานวน 6 คน หลักสูตร 1 วัน
-อาหาว่าง/เครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน
(190 บาทX 6 คนX 1 วัน)
-ค่าทีพ่ ักวิทยากร
( 2ห้องX 600 บาทX 1วัน)
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์
-พาหนะเดินทาง

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
66,740

1,140
1,200
2,000
2,000

1.2 อบรมเชิงปฎิบัตกิ ารผลิตสื่อการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาสําหรับ
เด็กปฐมวัย
กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนชั้นอนุบาลปีที่ 3
จํานวน 130 คน หลักสูตร 2 วัน
-อาหาว่าง/เครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน
(190 บาทX130คนX 2วัน)
-ค่าที่พักวิทยากร
( 5ห้องX 600 บาทX 2วัน)
-ค่าวัสดุฝึกอบรมฯ
2 กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาการด้วย
กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ เพือ่ พัฒนา
ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สําเร็จ (Executive
Functions :EF)
2.1 ประชุมจัดเตรียมสร้าง”ชุดกิจกรรม
การทดลองเสริมสร้างพัฒนาการ” ด้วย
กระบวนการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่
สําเร็จ (Executive Functions :EF)
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 20 คนหลักสูตร
2 วัน

49,400
6,000
54,400

5,000
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ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

-อาหารว่าง/เครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน
(190 บาท X 20 คน X 2วัน)
-ค่าที่พักทีมงาน
( 5 ห้องX 600 บาทX 2 วัน)
-ค่าวัสดุฝึกอบรมฯ
-ค่าพาหนะเดินทาง
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารส่งเสริม
พัฒนาการด้วยกิจกรรมทดลอง
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะสมองเพื่อ
ชีวิตที่สําเร็จ (Executive Functions :EF)
กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนชั้นอนุบาลปีที่ 3
หลักสูตร 1 วัน
-อาหาว่าง/เครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน
(190 บาทX120คนX 1วัน)
-ค่าที่พักทีมงาน
( 5 ห้องX 600 บาทX 1 วัน)
-ค่าเอกสาร ชุดกิจกรรมการทดลองฯ
จํานวน 120 ชุดๆ 50 บาท
-ค่าพาหนะเดินทาง
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การดําเนินงาน
3 กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การดําเนินงานของโรงเรียน
และรายงานผลการดําเนินงาน

รวมงบประมาณ

7,600
6,000
3,000
2,000

22,800
3,000
6,000
2,000

2,000

-

-

-

-

121,140

-

109,140

12,000

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
7.1 ร้อยละ80 ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีรูปแบบ
การส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาเพื่อสารสื่อสารและ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยตาม
ช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพเป็นแบบอย่างได้

วิธวี ัดและประเมินผล
การสังเกตการณ์สอน
สัมภาษณ์

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสังเกตการณ์สอน
แบบสัมภาษณ์
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ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

7.2 ร้อยละของครูผู้สอนระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมการ
ทดลองวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและรายงานผล
การจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ
7.3 เด็กปฐมวัยทุกระดับชั้น มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
อยู่ในระดับดี ขึ้นไป
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนมีรูปแบบการพัฒนาด้านภาษาเพื่อการสื่อสารที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย
8.2 คุณครูสามารถจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพและเป็นแบบอย่างได้
8.3 เด็กทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
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โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
ด้านคุณภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกมลพร จิตต์จํานง และนางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding)
ตั้งแต่ประถมศึกษา สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรของประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพและนวัตกรรมชองประเทศ
ปัจจุบันระบบการศึกษาทัว่ โลกให้ความสําคัญต่อการสอนเทคโนโลยีในโรงเรียน โดยเฉพาะการสอนวิทยาการ
คํานวณตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นการสร้างแนวคิดเชิงคํานวณ (Computational thinking) ซึ่งเป็นการคิด
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ซึ่งกระบวนการคิดเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญที่เด็กทุกคนควรได้รบั
การปลูกฝังตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเพื่อที่จะนําประเทศไปสู่การพัฒนาตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
(ปรับปรุง พ.ศ.2560) กําหนดให้วิทยาการคํานวณเป็นมาตรฐาน ว4.2 ในสาระที่ 4 เทคโนโลยี กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เน้นให้เด็กรู้จักการประดิษฐ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการใช้สื่อการเรียนรู้
ในรูปที่สามารถสร้างสรรค์ได้ หลากหลายรูปแบบ มาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ไปพร้อมๆ กัน เนื้อหาในหลักสูตรมุ่งเน้นให้เด็ก ได้กล้าคิด กล้าทดลอง และรู้จักแก้ไขปัญหาโดยการ
นําความรู้ต่างๆ ในหลายๆ ด้านมาบูรณาการเข้าด้วยกัน และนํามาใช้ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ชี้ให้เห็นถึงการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง หรือการนําไปสร้างเป็นเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการ
คํานวณ “Coding และ Computing Science” จึงได้จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาการคํานวณ “Coding และ Computing Science” นี้ขึ้น
เนื้อหาในหลักสูตรมุ่งเน้นให้เด็ก ได้กล้าคิด กล้าทดลอง และรู้จักแก้ไขปัญหาโดยการนําความรู้ต่างๆ
ในหลายๆ ด้านมาบูรณาการเข้าด้วยกัน และนํามาใช้ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาต่างๆ ตลอดจนชี้ให้เห็นถึง
การนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง หรือการนําไปสร้างเป็นเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคํานวณ
“Coding และ Computing Science” จึงได้จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คํานวณ “Coding และ Computing Science” ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการ
จัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคํานวณ “Coding และ Computing Science” ให้ครูผู้สอนมีความพร้อม และ
จัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคํานวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนในสังกัดพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดเชิงคํานวณ (Computational
Thinking) เกิดกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบด้วยเหตุผลอย่างเป็นขั้นตอน
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2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
2.4 เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคํานวณ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับห้องเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคํานวณ) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ได้แก่
- ระดับประถมศึกษา โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 116 คน
- ระดับมัธยมตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 58 คน
3.1.2 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 จํานวน 13 คน
3.1.3 คณะนิเทศติดตามฯ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 /ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ คณะ กตปน.
และคณะศึกษานิเทศก์ จํานวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 28 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคํานวณ) ในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจใน
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ในสาระที่ 4 เทคโนโลยี ในเรื่องการออกแบบและเทคโนโลยี
3.2.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคํานวณ) ในสังกัด สามารถจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาการคํานวณ (Coding & Computing Science) ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.3 นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาการคํานวณ “Coding และ Computing Science” อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ 3
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่ รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 วางแผนการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ
2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิง
ปฏิบัติการวิทยาการคํานวณ
ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
3 กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ
กํากับ ติดตาม
การจัดการเรียนรู้

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ
1. นางกันยารัตน์
บุญมาลีรัตน์
2. นางสาวกมลพร
จิตต์จํานงค์
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคํานวณ) มีความรู้ ความเข้าใจและ
มีทักษะกระบวนวิทยาการคํานวณ “Coding และ Computing Science” และจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาการคํานวณ “Coding & Computing
Science”
5.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
5.4 ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคํานวณ) มีความพึงพอใจในการเข้าอบรม
เชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ “Coding และ Computing Science”
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน …155,592….……บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1. กิจกรรมที่ 1 วางแผนการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
กลุ่มเป้าหมาย คณะวิทยากร คณะทํางาน
จํานวน 9 คน
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
วิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 3 รุ่น
รุ่น 1 ครูโรงเรียนประถม โรงเรียนละ
1 คน จํานวน 55 คน คณะวิทยากร และ
คณะทํางาน จํานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น
60 คน
- อาหารว่าง/เครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน
(190 บาท X 60 คน X 2 วัน)
- ที่พัก จํานวน 2 ห้อง ๆละ 550 บาท
(550 บาท X 2 ห้อง X 2 วัน)
- ค่าตอบแทนวิทยากร
(600 บาท X 12 ชม X 3 คน)
- ค่าพาหนะเดินทาง
(234 กม. X 4บาท)
- ค่าวัสดุ 5,000 บาท

52,536

22,800
2,200
21,600
936
5,000
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ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
รุ่น 2 ครูโรงเรียนประถม โรงเรียนละ
1 คน จํานวน 60 คน คณะวิทยากร และ
คณะทํางาน จํานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น
65 คน
- อาหารว่าง/เครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน
(190 บาท X 65 คน X 2 วัน)
- ที่พัก จํานวน 2 ห้อง ๆละ 550 บาท
(550 บาท X 2 ห้อง X 2 วัน)
- ค่าตอบแทนวิทยากร
(600 บาท X 12 ชม X 3 คน)
- ค่าพาหนะเดินทาง
(234 กม. X 4บาท)
รุ่น 3 ครูโรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 58 คน คณะ
วิทยากร และคณะทํางาน จํานวน 7 คน
รวมทั้งสิ้น 65 คน
- อาหารว่าง/เครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน
(190 บาท X 65 คน X 2 รุน่ =24,700)
- ที่พัก จํานวน 2 ห้อง ๆละ 550 บาท
(550 บาท X 2 ห้อง X 2 วัน=2,200)
- ค่าตอบแทนวิทยากร
(600 บาท X 12 ชม X 3 คน=21,600)
- ค่าพาหนะเดินทาง
(234 กม. X 4บาท X 2เที่ยว=1,872)
- ค่าวัสดุ 3,656 บาท
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ กํากับ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการ
คํานวณ
รวมงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
49,436

24,700
2,200
21,600
936
53,620

24,700
2,200
21,600
1,872
3,248
-

-

-

-

155,592

64,800

82,544

8,248
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
1.ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
(วิทยาการคํานวณ) มีความรู้ ความเข้าใจและมี
ทักษะกระบวนวิทยาการคํานวณ “Coding และ
Computing Science” และจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
2.นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพทาง
วิทยาการคํานวณ “Coding และ Computing
Science”
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
4.ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (วิทยาการ
คํานวณ) มีความพึงพอใจในการเข้าอบรม
เชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ
“Coding และ Computing Science”

วิธีวัดและประเมินผล
1. การสัมภาษณ์/การ
สอบถาม/การตรวจสอบ
เอกสาร -ร่องรอย
2. การสังเกตการณ์สอนของ
ครูผู้สอน /การสะท้อนผล
การจัดการเรียนรู้
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
1. แบบสัมภาษณ์
2. แบบสอบถาม
3. แบบประมวลผล
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
4. แบบบันทึก
การนําเสนอข้อมูล

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคํานวณ) ในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด ในสาระที่ 4 เทคโนโลยี ในเรื่องการออกแบบและเทคโนโลยี
8.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคํานวณ) ในสังกัด สามารถจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการ
คํานวณ (Coding และ Computing Science) ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.3 นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาการคํานวณ “Coding และ Computing Science” อย่างมีประสิทธิภาพ
8.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สูงขึ้นร้อยละ 3
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โครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
ด้านประสิทธิภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ผู้รับผิดชอบ
นางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์และนางสาวกมลพร จิตต์จํานงค์
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงานตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
ในปีพุทธศักราช 2561กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง กําหนดเกณฑ์และ
รายการประเมินในลักษณะองค์รวม (holistic) ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ณ วันที่ 6 สิงหาคม
พ.ศ. 2561ซึ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริงที่ไม่ยุ่งยาก เพื่อลดภาระการจัดทําเอกสารที่ใช้ในการประเมิน
ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้
การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและ
นําไปสู่การปฏิบัติได้ในทิศทางเดียวกันในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เกิดความ
เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและดําเนินการอย่างยั่งยืน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษาต้องมีการทํางานที่มุ่ง
ผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยตระหนัก รับรู้และเห็นคุณค่าของการทํางานอย่างเป็นระบบ
มีคุณภาพ ผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษามีการประเมินตนเองและมีผล
การประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก เพื่อเป็นฐานในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนหรือใช้เป็นฐาน
ในการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่แท้จริงและต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตในการทํางาน
ของทุกคนจนกลายเป็นวัฒนาธรรมองค์กร
จากการดําเนินงานและผลการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ในสังกัด
พบว่า ยังมีสถานศึกษาอีกจํานวนไม่น้อยที่ยังมีความรู้ความเข้าใจไม่ชัดเจนในการบริหารจัดการงานระบบ
ประกันคุณภาพภายสถานศึกษาเชิงระบบ ซึ่งก่อให้ไม่บังเกิดผลดีต่อคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง อีกทั้ง
สถานศึกษายังมีความสับสนในภารกิจงานต่างๆที่มีเป็นจํานวนมากตามสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากความสับสนและความอ่อนแอในกระบวนการบริหาร
จัดการเชิงระบบของสถานศึกษา และการได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ไม่ต่อเนื่องอย่างจริงจัง
รวมไปถึงความไม่พร้อมของสถานศึกษาที่มีความแตกต่างกันในทุกมิติของสถานศึกษาในแต่ละแห่ง สภาพความพร้อม
ของท้องถิ่น ชุมชนและสังคม ล้วนส่งผลผลักดันให้มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา
มีความอ่อนแอตามไปด้วย ซึ่งเป็นประเด็นหลักสําคัญที่สุดของการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2จึงมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างและ
ร่วมพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างราบรื่น และเป็น
องค์กรที่ได้รับการยอมตามมาตรฐานการศึกษาอย่างแท้จริง ต้องเร่งดําเนินการหาแนวทาง หารูปแบบ
ที่สามารถพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพศึกษาให้ได้
ในเชิงประจักษ์อย่างเร่งด่วนโดยเร็วจึงได้จัดทําโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ 2564 ในครั้งนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
ให้กับกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
2.2 เพื่อต่อยอดและขยายเครือข่ายการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) แบบ Co-5-steps
ระดับห้องเรียนให้กับสถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษาแกนนํา
2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
แนวใหม่ให้กับสถานศึกษาต้นแบบ และสถานศึกษาแกนนํา
2.4 เพื่อสร้างภาวะผู้นําและการรับรูข้ องผู้บริหารสถานศึกษาต่อผลการรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR : Self – Assessment Report) แนวใหม่ ตามสภาพบริบทของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
2.5 เพื่อสรุปรายงานผลการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR : Self –
Assessment Report) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.6 เพื่อกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาพร้อมนําผลการประเมิน
มาพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 116 โรง 5 สาขา
2. คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 จํานวน 13 คน
3. องค์คณะบุคคล ประกอบด้วย ผอ.สพป.ตาก เขต 2 /รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 /ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ
คณะ กตปน.และคณะศึกษานิเทศก์ จํานวน 25 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหาร คณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่และสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปขับเคลื่อนงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพตามบริบทของตนเอง
2. สถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษาแกนนํา มีรูปแบบในการบริหารจัดการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจนเป็นไปตามบริบทของตนเองและสามารถเป็นแบบอย่าง
ให้กับสถานศึกษาอื่นได้
3. ครูผู้สอนสถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษาแกนนําทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้ (Active
Learning )ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ
Co-5-steps เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับห้องเรียน
4. สถานศึกษาในสังกัดมีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR : Self – Assessment
Report) ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐาน
5. เขตพื้นที่การศึกษามีสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามบริบทของสถานศึกษา
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
1
2

3

4
5

รายละเอียดกิจกรรม
ดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 จัดสรร
งบประมาณให้กับโรงเรียน
ที่เป็นที่ตั้งของกลุ่มโรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฎิบัติ
การบูรณาการจัดการเรียนรู้
แบบ Co-5-steps เพื่อพัฒนา
นักเรียนมีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ระดับห้องเรียน
กิจกรรมที่ 3 ประชุม
ตรวจสอบ/สังเคราะห์ผล
รายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ของสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 4 การนําเสนอ
SAR ของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด
กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ กํากับ
ติดตาม ตรวจสอบการ
ดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ
1. นางกันยารัตน์
บุญมาลีรัตน์
2. นางสาวกมลพร
จิตต์จํานงค์

















5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่ง มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษาและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้
5.2 ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่ง สามารถจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(SAR : Self – Assessment Report)แนวใหม่ปีการศึกษา 2563ส่งได้ตรงตามกําหนดเวลาที่ต้นสังกัดกําหนด
และมีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป
5.3 ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน สามารถรับรู้ เป็นผู้นําและสือ่ สารความคิดรวบยอดผล
การรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างชัดเจน
5.4 ร้อยละครูผู้สอนสถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษาแกนนําทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้
(Active Learning ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการ Co-5-steps เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับห้องเรียน
5.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงขึ้นตามที่สถานศึกษากําหนด
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6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 379,720 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1 กิจกรรมที่ 1 จัดสรรงบประมาณให้กับ
โรงเรียนที่เป็นที่ตั้งของกลุ่มโรงเรียน
ที่

งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
260,000

260,000

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้
(Active Learning ) แบบ Co-5-steps
เพื่อพัฒนานักเรียนมีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21ระดับห้องเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 40 คน
- ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6โรงเรียนละ
2 คน จํานวน 15 โรง รวมทั้งสิ้น 30 คน
- คณะวิทยากรและคณะทํางาน จํานวน 10 คน

กิจกรรม 2.1 อบรมเชิงปฎิบัติพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ (Active Learning )
ด้วยกระบวนการ Co-5-stepsเพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

54,600

- อาหารว่าง/เครื่องดื่ม /อาหารกลางวัน
(190 บาทX 40คน X 2 วัน)
- ที่พัก จํานวน 10 ห้องๆละ 550 บาท
(550 บาทX 10 ห้อง X 2 วัน)
- ค่าพาหนะเดินทาง 7,000บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร
(600 บาท X 12 ชม X 2 คน)
- ค่าเอกสารประกอบการอบรมฯ
คนละ 50 บาท (50บาทx40คน)
- ค่าวัสดุ5,000 บาท

กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการ
สะท้อนผลการจัดการเรียนเรียนรู้ (Active
Learning ) ด้วยกระบวนการ Co-5stepsด้วยกระบวนการ PLC
- อาหารว่าง/เครื่องดื่ม /อาหารกลางวัน
(190 บาทX 40คน X 1วัน)
- ที่พัก จํานวน 6 ห้อง ๆละ 550 บาท
(550 บาทX 6 ห้อง X 1 วัน)
- ค่าพาหนะเดินทาง 5,000 บาท
- ค่าวัสดุ 2,000 บาท

15,200
11,000
7,000
14,400
2,000
5,000
17,900

7,600
-

3,300
5,000
2,000
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมตรวจสอบ/สังเคราะห์
20,700
ผลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
สถานศึกษา

ที่

กลุ่มเป้าหมาย 80 คน
-อาหารว่าง/เครื่องดื่ม /อาหารกลางวัน
(190 บาทX 80คน X 1วัน)
-ที่พัก จํานวน 6 ห้องๆ ละ 550 บาท
(550 บาทX 10 ห้อง X 1 คืน)

4 กิจกรรมที่ 4การนําเสนอ SAR ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด

15,200
5,500
26,520

-

กลุ่มเป้าหมาย 147 คน
-อาหารว่าง/เครื่องดื่ม//อาหารกลางวัน
*ศน.พื้นที+่ กตปน
(10+(7X2) คนX190 บาทX 1 วัน)
*ผอ.เขต+รองฯ+ผอ.กลุ่ม+ศน.ผู้รับผิดชอบ
(7คนX190บาทX5วัน)
*ผู้บริหาร ร.ร.
(116 คนX35 บาท)
-ค่าที่พัก (15 ห้อง X 550บาท)
-ค่าชดเชยน้ํามัน กตปน. 3,000 บาท

-

4,560
6,650
4,060
8,250
3,000

5 กิจกรรมที่ 5 นิเทศ กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบการบริหารจัดการระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

-

-

-

-

รวมงบประมาณ

379,720

14,400

356,320

9,000
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7. การประเมินผล
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
7.1 ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่ง มีความรู้ ความเข้าใจ 1. การสัมภาษณ์/การ
1.แบบสัมภาษณ์
และสามารถบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน สอบถาม/การตรวจสอบ
2.แบบสอบถาม
สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา เอกสาร -ร่องรอย
3.แบบตรวจสอบ
และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้
2. การตรวจสอบการถอด
ข้อมูลเพื่อถอด
7.2 ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่ง สามารถจัดทํา
บทเรียนจาก SAR ของ
บทเรียน SAR
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR : Self สถานศึกษา
4.แบบประมวลผล
– Assessment Report)แนวใหม่ปีการศึกษา 2563
3.การนําเสนอผลการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ส่งตรงตามระยะเวลาที่ต้นสังกัดกําหนด และมีผล
ดําเนินงานของสถานศึกษา
เรียน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย 4.การสังเกตการณ์สอนของ 5.แบบบันทึก
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ครูผู้สอน /การสะท้อนผลการ การนําเสนอข้อมูล
7.3 ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน สามารถรับรู้ จัดการเรียนรู้
เป็นผู้นําและสื่อสารความคิดรวบยอดผลการรายงาน
5.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Oประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ระดับปฐมวัยและ net) ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง
ที่ 6
และชัดเจน
ปีการศึกษา 2563
7.4 ร้อยละครูผู้สอนสถานศึกษาแกนนําและสถานศึกษา
ต้นแบบทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้ (Active
Learning )กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ
Co-5-steps เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ระดับห้องเรียน
7.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงขึ้น
ตามที่สถานศึกษากําหนด
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาสามารถนําความรู้ความเข้าใจและ
ขับเคลื่อนระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2561 ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาความเข้าใจในระบบการประเมินตนเอง
และการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR : Self – Assessment Report) ปีการศึกษา
2562 แนวใหม่
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3. สถานศึกษาได้รับการชี้แนะแนวทางการดําเนินงานจากศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมสัมมนา
ได้อย่างชัดเจนและสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีรูปแบบแนวทางการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาที่มีความชัดเจนและเชิงประจักษ์
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีรูปแบบแนวทางการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR : Self – Assessment Report) แนวใหม่ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
และประเด็นพิจารณาที่สถานศึกษากําหนด รวมทั้งมีรายงานผลงานการสังเคราะห์การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา(SAR : Self – Assessment Report)
6. สถานศึกษาแกนนําและสถานศึกษาต้นแบบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้น
ตามที่สถานศึกษากําหนดหรือสูงกว่าระดับประเทศและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นได้
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การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สูก่ ารปฏิบัติจริงในโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
ด้านประสิทธิภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ผู้รับผิดชอบ
นางจันทนา ทองอ่วม และคณะศึกษานิเทศก์
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้เขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถนําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาไป ขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีคุณภาพ โดยใช้แผนรายกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ
ซึ่งในการดําเนินการดังกล่าวได้แบ่ง ระยะของกิจกรรมเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จํานวน 4 โรงเรียน และการนิเทศติดตามฯ 4 โรงเรียน จากสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2. , อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดตาก ,
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ,ศึกษานิเทศก์ จากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 , ศึกษานิเทศก์จากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เพื่อให้การดําเนิน
โครงการ เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
จึงได้จัดทําโครงการนี้ ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในสังกัด สามารถจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติจริง
2.2 เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในสังกัดได้ครบ
จํานวน 4 ระยะ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้กับ โรงเรียน
บ้านกล้อทอ, บ้านแม่ตื่น,บ้านน้ําหอม,บ้านสามหมื่น จํานวน 4 โรงเรียน 50 คน ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุมพาเจริญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
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2. นิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จํานวน 4 ระยะ จาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ,อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดตาก, รอง
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ,ศึกษานิเทศก์ จากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 , ศึกษานิเทศก์จากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
3.2 เชิงคุณภาพ
ครูผู้สอนทุกคนที่อยู่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จํานวน 4 โรงเรียน สามารถนํา
แผนพัฒนาคุณภาพ ลงสู่การปฏิบัติจริง
4 . ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
1

2
3

4
5

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 1
จัดอบรมทําแผนพัฒนาคุณภาพฯ
ให้กับ โรงเรียนบ้านกล้อทอ/
บ้านแม่ตื่น/บ้านน้ําหอม/บ้าน
สามหมื่น ในวันที่ 8-9 ธันวาคม
2563 ณ ห้องประชุมพาเจริญ
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียน จํานวน 4 แห่ง
ดําเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพฯ
กิจกรรมที่ 2
นิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษา จํานวน
4 โรงเรียน ร่วมกับ อาสาสมัคร
โครงการ กองทุนการศึกษา
จ. ตาก
โรงเรียนส่งรายงานแผนพัฒนา
คุณภาพ 1 หน้า ส่งเขตพื้นที่
สพป.ตากเขต 2 สรุปรายงาน
ส่ง สพฐ.

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ
นางจันทนา
ทองอ่วมและ
คณะ
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณจากแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 40,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม

1

อาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่มอบรม ผู้เข้าอบรม
จํานวน 50 คน ในวันที่
8-9 พฤศจิกายน 2563
2 วัน (50คน x 190บาท x 2วัน )
อาหารมื้อเย็น วันที่ 8 ธันวาคม 2563
(50คน x 120บาท x 1มื้อ )

2

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
19,000
19,000

6,000

6,000

12,000

3

ค่าที่พักของผู้เข้าอบรม
( 20 ห้อง x 600 บาท)

12,000

4

วัสดุในการดําเนินงาน

3,000

5

นิเทศ ติดตามและประเมินผล
รวม

40,000

3,000

-

37,000

3,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

1.ร้อยละของครูผู้สอนในโรงเรียนโครงการ
กองทุนการศึกษา ที่สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพ
ลงสู่การปฏิบัติจริง
2. ร้อยละของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
ที่ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผล

สอบถาม
ประเมินผลงาน

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสอบถาม
แบบประเมินผลงาน

สอบถาม
ตรวจสอบเอกสาร

แบบสอบถาม
แบบบันทึกการนิเทศ

132
7. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
8.1 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาทุกแห่งในสังกัด มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติจริง
8.2 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ทุกแห่งในสังกัด ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผล
ครบทั้ง 4 ระยะ
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การจัดทําคลังข้อสอบเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT, NT, O-NET
โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
ด้านคุณภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุวิมล ใจโปร่ง และคณะ
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
การประเมินผลการศึกษามีความสําคัญต่อการจัดการศึกษา ทั้งระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียน
ในฐานะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสําเร็จของการจัดการศึกษาของประเทศที่พฒ
ั นาแล้วทั้งหลาย ตลอดจน
องค์การระหว่างประเทศของโลกต่างก็ให้ความสําคัญของการประเมินผลการศึกษา ดังจะเห็นได้จากการประเมินผล
โครงการขนาดใหญ่ระดับนานาชาติเช่น PISA (Program for International Student Assessment)
ที่สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของแต่ละประเทศว่าสามารถพัฒนาผู้เรียน ให้รู้จกั คิดวิเคราะห์หมัน่ แสวงหา
ความรู้ ตัดสินใจด้วย เหตุผล และสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ รวมทั้งสะท้อนถึงความเอาใจใส่ของครูที่มีต่อ
ผูเ้ รียนและค่านิยมของสังคมที่มีต่อการศึกษาด้วย
การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน
ที่กําหนดวิสัยทัศน์ สมรรถนะที่สําคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไก สําคัญในการขับเคลื่อน
การศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไรจะสอนอย่างไร และ ประเมิน
อย่างไร รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบการทดสอบ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติในแต่ละมาตรฐานการเรียนรูป้ ระกอบไปด้วยตัวชี้วัด
ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นเกณฑ์สําคัญ
การวัดและการประเมินผลเป็นกิจกรรมหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน โดยเป็นหน้าที่โดยตรง
ของครูผู้สอนทุก ระดับและประเภทการศึกษาที่ต้องดําเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกคน เพื่อตรวจสอบ
ความสามารถ และขณะเดียวกันก็ เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพในการสอนของครูผู้สอนด้วย ในการดําเนินการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น ครูผู้สอนจะต้องดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผล
การเรียนของแต่ละสถานศึกษาแล้ว ยังต้องคํานึงถึง ความถูกต้อง ความเป็นธรรม และดําเนินการอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ผลการวัดและประเมินผลสามารถสะท้อนศักยภาพของ ผู้เรียนได้ตรงความเป็นจริงมากที่สุด
และเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ น้อยที่สุด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ภายใต้โครงการจัดทําคลังข้อสอบเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT, NT, O-NET
ในโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนให้สามารถ นํากระบวนการจัดทําเครื่องมือประเมินที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เป็นแนวทางและ
ตัวอย่าง เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในทุกระดับชั้น รวมถึงการทดสอบระดับชาติ RT, NT, O-NET และ
PISA ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักต่อไป การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการสะท้อนผลการดําเนินการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์สร้างวัฒนธรรมสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อรวบรวมข้อสอบที่ใช้ในการประเมินในทุกระดับชั้น ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2560)
2.2 เพื่อจัดทําเป็นคลังข้อสอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
2.3 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มาสืบค้น และนําไปปรับไปใช้ให้ประโยชน์แก่นักเรียน
ในทุกระดับชั้น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในระดับชั้น ป.1 ,ป.3 ,ป.6 และ ม.3 ทีม่ ีการประเมินระดับชาติ
ระดับชั้นละ10 คน รวมทั้ง 40 คน
3.1.2 ศึกษานิเทศก์ คณะทํางาน และวิทยากร จํานวน 20 คน
3.1.3 ครูวิชาการ / ครูทะเบียนวัดผล และครูเทคโนโลยี (ICT) ของทุกโรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และ สถานศึกษามีคลังข้อสอบ
เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น รวมทั้งผลการประเมิน
ระดับชาติสูงขึ้น
3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนําเครื่องมือไปปรับไปใช้สอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
อย่างมีประสิทธิภาพ

135

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 1
ประชุมคณะกรรมการทํางานแนว
ทางการขับเคลื่อนการจัดทําคลัง
ข้อสอบในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน RT, NT, O-NET
โรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2
และเตรียมข้อมูล สร้างเครื่องมือ
นิเทศติดตาม
กิจกรรมที่ 2
การจัดทําคลังข้อสอบตาม
แนวทางโครงสร้างข้อสอบ
(Test blueprint)
-O-net ทั้ง 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลักระดับชั้น ป.6
และ ม.3
-NT ภาษาไทย/คณิตศาสตร์
-RT ด้านการอ่าน การเขียน
และแนวข้อสอบมาตรฐานตาม
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ
ในทุกระดับชั้น
กิจกรรมที่ 3
ประชุมเชิงปฏิบัติการในการ
วิเคราะห์ คัดเลือก พัฒนาข้อสอบ
ผ่านระบบคลังข้อสอบออนไลน์
ให้กับครูวัดและประเมินครู
วิชาการ/ครูเทคโนโลยี
โรงเรียนละ 2 คน
จํานวน 121 โรงเรียน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)



ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ

ศน.สุวิมล ใจโปร่ง
และคณะทํางาน

ศน.สุวิมล ใจโปร่ง
และคณะทํางาน/
ครูผสู้ อนชั้น ป.1
ครูผสู้ อนชั้น ป.3
ครูผสู้ อนทั้ง 4
กลุ่มสาระหลัก





ศน.สุวิมล ใจโปร่ง
และคณะทํางาน/
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ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

กิจกรรมที่ 4
การนิเทศ ติดตาม แนวทางการ
จัดทําคลังข้อสอบในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT, NT,
O-NET โรงเรียนสังกัด สพป.ตาก
เขต 2



กิจกรรมที่ 5
สรุปรายงานผลจัดทําคลังข้อสอบ
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน RT, NT, O-NET
โรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2
และยกย่องเชิดชูเกียรติ



ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ

คณะศึกษานิเทศก์
และผูบ้ ริหาร
โรงเรียน

คณะศึกษานิเทศก์
และผูบ้ ริหาร
โรงเรียน

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ร้อยละสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และ สถานศึกษามีคลังข้อสอบ
5.2 ร้อยละจํานวนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินสูงขึ้น
5.3 ร้อยละที่ผลการประเมินระดับเขตพื้นที่สูงขึ้นในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
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6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 170,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

1. กิจกรรมที่ 1
ประชุมคณะกรรมการทํางานแนวทางการ
ขับเคลื่อนการจัดทําคลังข้อสอบในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT, NT,
O-NET โรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2
และเตรียมข้อมูล สร้างเครื่องมือนิเทศ
ติดตาม จํานวนคณะทํางาน 25 คน
-ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง
(25 คน X 190 บาท)
-ค่าวัสดุ (เอกสารการประชุม)
2. กิจกรรมที่ 2
ประชุมการขับเคลื่อนการจัดทําคลัง
ข้อสอบในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน RT, NT, O-NET โรงเรียนสังกัด
สพป.ตาก เขต 2
1.ประชุมครูชั้น ป.1 (RT) จํานวน 10 คน
ครูชั้น ป.3 (NT) จํานวน 10 คน และ
คณะทํางาน จํานวน 10 คน จํานวน 2 วัน
-ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง
(30 คน X 190 บาทX 2 วัน )
2.ประชุมครูชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3
ทั้ง 4 สาระฯหลัก จํานวน 20 คนและ
คณะทํางาน จํานวน 10 คน จํานวน 2 วัน
-ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง
(30 คน X 190 บาทX 2 วัน )
-ค่าวัสดุ (เอกสารการประชุม)

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
6,000

4,750
1,250

24,000

11,400

11,400
1,200
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ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

3. กิจกรรมที่ 3
ประชุมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์
คัดเลือก พัฒนาข้อสอบผ่านระบบคลัง
ข้อสอบออนไลน์ ให้กับครูวัดและประเมิน
ครูวิชาการ/ครูเทคโนโลยี ( ICT )
โรงเรียนละ 2 คน จํานวน 121 โรงเรียน
(สัญจร 5 อําเภอ)
-ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง
(242 คน X 190 บาท X 2 วัน)
-ค่าที่พัก จํานวน 10 คน
(10 คน X 500 บาท X 2 คืน)
-ค่าวัสดุ (เอกสารการประกอบประชุม)
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
(1,250 กม. X 4 บาท )

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
140,000

91,960
10,000
33,040
5,000

4. กิจกรรมที่ 4
การนิเทศ ติดตาม แนวทางการจัดทําคลัง
ข้อสอบในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน RT, NT, O-NET โรงเรียนสังกัด
สพป.ตาก เขต 2

-

-

-

-

5. กิจกรรมที่ 5
สรุปรายงานผลการโครงการฯ
-โล่รางวัล/เกียรติบัตร
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์

-

-

-

-

170,000

-

134,510

35,490

รวมงบประมาณ

139
7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
1 .สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
และ สถานศึกษามีคลังข้อสอบ
2. จํานวนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินสูงขึ้น
3. ผลการประเมินระดับเขตพื้นที่สูงขึ้นในรายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

วิธีวัดและประเมินผล
- ตรวจสอบ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบบันทึกข้อมูล

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ร้อยละสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และ สถานศึกษามีคลังข้อสอบ
8.2 ร้อยละครูผู้สอนสามารถจัดทําคลังข้อสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
8.3 ร้อยละครูผู้สอนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ
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โครงการ
แผนงาน
กลยุทธ์
นโยบาย สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะงาน/โครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน
1. หลักการและเหตุผล

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะจําเป็นในศตวรรษที่ 21
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านคุณภาพ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวอินทิรา ประดับชัย , นางจันทนา ทองอ่วม และคณะ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

ในห้วงเวลาทีผ่ ่านมาการศึกษาของประเทศไทยนั้น ต้องเผชิญกับวิกฤตทางการศึกษาหลายอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการศึกษาที่ไม่ทั่วถึงและไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีจํานวน
นักเรียนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาค่อนข้างมาก ใช้วิธีการจัดการศึกษาที่ล้าสมัย รวมถึงมีการตื่นตัวของ
กระแสการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาของประเทศไทย
ทําให้เกิดปัญหาความด้อยคุณภาพของผู้เรียนเมื่อเทียบกับการจัดการศึกษาของประเทศชั้นนําอื่น ๆ
ปัญหาของนักเรียนไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ ปัญหาในเรื่องของการประยุกต์ใช้ เพราะระบบ
การศึกษาของโรงเรียนยังคงยึดติดกับวิธีการสอนแบบเดิม ๆ ทําให้ผู้เรียนถูกปลูกฝังด้วยการเรียนรู้แบบท่องจํา
เพื่อนําไปสอบ มากกว่าที่จะเรียนรู้เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ และมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้น
ได้ด้วยตัวเอง ซึง่ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถนําความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและคุณลักษณะ
ต่าง ๆ ที่ตนเรียนรู้มาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและสังคมได้ กล่าวคือ เด็กไทยนั้นมีสมรรถนะ
ที่ต่ํากว่าที่ควรจะเป็น อันเป็นเรื่องที่เสียเปรียบอย่างมากในการแข่งขันกับนานาประเทศ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ก็มีปัญหาในจุดนี้มาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงจัดทําโครงการการขับเคลื่อนสมรรถนะสําคัญ
ของผู้เรียนสู่การพัฒนาทักษะจําเป็นในศตวรรษที่ 21 ขึน้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เมื่อผ่านการเรียนรู้ และเป็นแนวทางในการปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนของครูเพื่อมุ่งให้เกิดการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะหลักที่จําเป็นสําหรับการทํางาน การแก้ปัญหา และการดํารงชีวิต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะหลัก
ที่สําคัญในศตวรรษที่ 21
2.2 เพื่อให้ครูสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทดี่ ี และเผยแพร่การจัดกิจกรรม
ในรูปแบบออนไลน์ได้ มีคลิปวิดีโอประกอบการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- ครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
3.2 เชิงคุณภาพ
- ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้เน้นทักษะผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะหลักที่สําคัญต่อการใช้ชีวิต
การทํางาน และการเรียนรู้ โดยเผยแพร่การจัดกิจกรรมผ่านทางออนไลน์
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

1 จัดกิจกรรมการประกวดคลิป
วิดีโอประกอบการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เดือนละ 1 ครั้ง
2 ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน
และรายงานโครงการ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)







ผู้รับผิดชอบ
1.น.ส.อินทิรา
ประดับชัย
2.นางจันทนา
ทองอ่วม



5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ครูมที ักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
5.2 ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะหลักที่สําคัญต่อการใช้ชีวิต
การทํางาน และการเรียนรู้ มีคลิปวิดีโอประกอบการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์
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6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 30,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

ที่

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

1 จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ
ประกอบการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เดือนละ 1 ครั้ง

27,100

-

-ค่าอาหารกลางวัน (10คน*120บาท*9ครั้ง)

10,800

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
(18มื้อ*35บาท*10คน)

6,300

-ค่าวัสดุ

10,000

2 ประชุมสรุปผลการดําเนินงานและรายงาน
โครงการ

2,900

-

-ค่าอาหารกลางวัน
(1วัน*10คน*120บาท)
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
(2มื้อ*35บาท*10คน)

1,200
700

- ค่าวัสดุ

1,000
รวมงบประมาณ

30,000

-

19,000

11,000

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
1. ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
2. ครูมคี ลิปวิดีโอประกอบการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีวัดและประเมินผล
- สอบถาม
- นิเทศ ติดตาม การจัดการ
เรียนการสอน
- สัมภาษณ์
-ประเมินผลงาน

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสอบถาม
แบบนิเทศ ติดตาม
แบบสัมภาษณ์

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี และเผยแพร่การจัดกิจกรรม
ในรูปแบบออนไลน์ มีคลิปวิดีโอประกอบการเรียนการสอนทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โครงการ
แผนงาน
กลยุทธ์
นโยบาย สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะงาน/โครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน
1. หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมรักการอ่าน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านคุณภาพ
กลุ่มนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวธัญรดา สุขอ่วม , นางสาวมาลี เจริญพนาวัลย์
 โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

การอ่าน เป็นวัฒนธรรมในการแสวงหาความรู้ของประชากรทุกคน ปัจจุบันสังคมโลกเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้และการแข่งขัน การอ่านจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ประชากรได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และ
แนวคิดใหม่ๆ อันเป็นการพัฒนาตนเองและรู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ประเทศไทยตระหนักถึง
ความสําคัญดังกล่าวและให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรม
และรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน กอปรกับรัฐบาลกําหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพประสิทธิภาพ
มาตรฐานและความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา โดยมุ่งแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพ โอกาส และประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยให้มีความเชื่อมโยงส่งผลดีต่อการพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นเร่งด่วนในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตให้สอดคล้องกับนโยบาย จึงได้กาหนดกรอบแนวทาง
ขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แสดงออกถึงความจงรักภักดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นเร่งด่วน ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ให้สอดคล้องกับนโยบาย จึงได้กําหนดโครงการ
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย การส่งเสริม นิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
ประจําปีงบประมาณ 2564 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
กับวัย จากสื่อการอ่านที่หลากหลายทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างสม่ําเสมอ
2.2 เพื่อสร้างเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ตามรอยพระราช จริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนทุกแห่งจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกห้องเรียน
อย่างน้อย 2 กิจกรรม
3.1.2 โรงเรียนในโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
3.2 เขิงคุณภาพ
-โรงเรียนมีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและส่งผลต่อนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมห้องสมุดมี
ชีวิต ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ภาคเรียนที1/2564
-จัดทําคู่มือชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินโครงการห้องสมุดให้กับทุก
โรงเรียนในสังกัดสพป.ตาก เขต 2
- นิเทศ ติดตาม การดําเนิน
กิจกรรม
- กิจกรรมประเมินและคัดเลือก
การดําเนินกิจกรรมห้องสมุดมี
ชีวิตของแต่ละกลุ่มโรงเรียน
-จัดกิจกรรมถอดบทเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม
ห้องสมุดมีชีวิต
2 กิจกรรมที่ 2 สรุปโครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- ห้องสมุดโรงเรียนทุกแห่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวธัญรดา
สุขอ่วม ,
นางสาวมาลี
เจริญพนาวัลย์








นางสาวธัญรดา
สุขอ่วม ,
นางสาวมาลี
เจริญพนาวัลย์
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6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 86,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
2.1 จัดทําคู่มือ แนวทางการดําเนิน
โครงการOให้แก่ทุกโรงเรียนในสังกัดฯ
- ค่าวัสดุ ในการจัดทําเอกสาร
6,000 บาท
2.2 นิเทศ ติดตาม การดําเนินกิจกรรม
2.3 จัดสรรให้กลุ่มโรงเรียนคัดเลือก
ห้องสมุดโรงเรียนมีชีวิตห้องสมุดมีชีวิต
กลุ่มโรงเรียนละ2,000บาท
(2,000x13 =26,000 )
2.4 จัดกิจกรรมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
- โดยจัดสรรเงินให้ 13 กลุ่มโรงเรียน
กลุ่มละ2,000บาท (2,000x13กลุ่ม)
- ค่าอาหาร สําหรับเจ้าหน้าที่ ครูและผู้
มาร่วมงาน (1มื้อx100คนx120บาท)
- ค่าอาหารว่าง สําหรับเจ้าหน้าที่ ครูและ
ผู้มาร่วมงาน (2มื้อx100คนx35บาท)
- ค่าวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ 3,600 บาท
(1วันx1800บาทx2คน)
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการทํา โล่รางวัลและ
เกียรติบัตร 4,500 บาท
2 กิจกรรมที่ 2 สรุปโครงการ
-ค่าวัสดุ จัดทําเอกสารสรุปโครงการ
900 บาท
รวมงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
6,000

6,000
-

-

-

-

26,000

-

26,000

-

53,100
26,000
12,000
7,000
3,600
4,500

900

-

-

900

86,000

3,600

71,000

11,400
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

ห้องสมุดโรงเรียนทุกแห่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

สอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต
นิเทศติดตาม

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบนิเทศ
แบบประเมิน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ห้องสมุดโรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับวัย
8.2 โรงเรียนในโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
8.2 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
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โครงการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก
โดยใช้ระบบนิเทศเป็นฐาน
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
ด้านคุณภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวมาลี เจริญพนาวัลย์ เบอร์โทรศัพท์ 093 – 0515853
นางสาวธัญรดา สุขอ่วม เบอร์โทรศัพท์ 089 – 4477471
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการประจําปีงบประมาณ 2563 มุ่งคํานึงถึงพหุปัญหาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลาย
ตามศักยภาพด้วยจุดเน้นเรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น สามารถพัฒนาชีวิต
สู่ความสําเร็จ เพราะจะนํามาซึ่งความรู้และส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ แยกแยะ และประยุกต์ใช้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อสารความรู้ ความคิดให้ผู้อื่นทราบและเข้าใจได้
ซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 หากผู้เรียนบกพร่องหรือขาดความสามารถในการอ่านการเขียนจะส่งผล
ให้การเรียนรู้ไม่อาจก้าวหน้าได้ และจะประสบความยากลําบากในการดํารงชีวิต จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่จะต้องพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการสื่อสารให้แก่ประชาชนตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อให้สามารถเรียนรู้ในระดับที่ซับซ้อน
ขึ้นเมื่อเติบใหญ่ และนําไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตดังนัน้ ในช่วงระยะเวลา 9 ปี ของการจัดการศึกษาภาคบังคับ
และ12 ปีของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชน จึงเป็นช่วงเวลาที่สําคัญต่อการวางรากฐาน
ให้นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ให้มั่นคง ซึ่งการรู้หนังสือหรือการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
และสื่อสารได้นับเป็นพื้นฐานที่สําคัญอันดับแรก ๆ ของการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน ทั้งนีก้ ารพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและการเขียนนอกจากครูจะต้องมีความรู้ เข้าใจทักษะและกระบวนการพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านและการเขียนของนักเรียน ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่ต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษแล้ว ครูยังต้อง
เข้าใจถึงความแตกต่างของผู้เรียน ทั้งความแตกต่างทางสติปัญญาและความแตกต่างทางพื้นฐานครอบครัว
ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ควรคํานึงถึงในการพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนของผู้เรียน เพื่อสนองต่อนโยบาย
กระทรงศึกษาธิการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้กําหนดปณิธานในการจัดการศึกษา
ไว้ว่า “เราจะสร้างเด็กดี และเก่งสู่สังคม”โดยกําหนดจุดเน้นในการพัฒนาการอ่านการเขียนร้อยละของผู้เรียน
80% สามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง จนส่งผลให้ตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภาพมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพตามบริบท
จากการประเมินผลความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1 – 6 และประเมิน
การอ่านเขียนเพื่อจับใจความสําคัญ คิดวิเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษาที่ผา่ นมาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบว่า โรงเรียนยังมีนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน
การเขียนอยู่ในระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ19.88 ซึ่งเป็นผลการอ่านและการเขียนต่ํากว่ามาตรฐาน
จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพื่อพัฒนาให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีความสามารถในการอ่านออก
เขียนได้ อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้โดยได้มีการวางแผนร่วมกันทั้งในระยะเร่งด่วน และระยะยาว ในระยะ
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เร่งด่วนได้ทําความเข้าใจกับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 เพื่อรับทราบนโยบายในการพัฒนาและ
ดําเนินการพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย มีการตรวจสอบและคัดกรองการอ่านของนักเรียนเป็นไป
ตามข้อตกลง และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านรายบุคคล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 6
และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มี ปัญหาการอ่านและเขียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด ในระยะยาวนีส้ ํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เพื่อสนองต่อจุดเน้นและนโยบาย ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
และเป็นข้อมูลสารสนเทศสําหรับครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน ศึกษานิเทศก์และตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนนําไปใช้ในการพัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงได้จัดทํา
โครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์
ป.1 – 6
2.2 เพื่อลดจํานวนนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง
2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยให้สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารทุกโรงเรียนจํานวน 116 คนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษา
2. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยทุกคนมีรูปแบบการพัฒนาการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์
3. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีพัฒนาการด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สพฐ. จํานวน 19,486 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารและครูผู้สอนวิชาภาษาไทยทุกระดับชั้นร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา แก้ไขปัญหา
การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง การคิดวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูผู้สอนภาษาไทยมีรูปแบบการพัฒนาการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ในแต่ละระดับชั้น
ตามบริบทได้อย่างเหมาะสมและสามารถเป็นแบบอย่างได้
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สูงขึ้น
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4. วิธดี ําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

1

ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยพื้นที่ชายแดน
จังหวัดตาก โดยใช้ระบบนิเทศ
เป็นฐาน

2

ประชุมทางไกล (Confer rents)
ชี้แจงผู้บริหาร ครูวิชาการ
แนวทางการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยพื้นที่ชายแดนจังหวัด
ตาก โดยใช้ระบบนิเทศเป็นฐาน
โดยแบ่งการประชุมตามกลุ่ม
โรงเรียน/อําเภอ
คัดกรองการประเมิน
ความสามารถการอ่านการเขียน
และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6



นางสาวมาลี
เจริญพนาวัลย์ ,
นางสาวธัญรดา
สุขอ่วม



นางสาวมาลี
เจริญพนาวัลย์ ,
นางสาวธัญรดา
สุขอ่วม

4

จัดสรรงบประมาณให้กลุ่ม
โรงเรียนในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยเพื่อแก้ กลุ่มโรงเรียน
ละ 10,000 บาท



นางสาวมาลี
เจริญพนาวัลย์ ,
นางสาวธัญรดา
สุขอ่วม

5

นิเทศติดตามการดําเนินงานของ
โรงเรียนในแต่ละกลุ่มโรงเรียนใน
รูปแบบของการจัดกิจกรรม
โครงการ ฯ และรายงาน
โครงการฯประจําปีงบประมาณ
2564

3

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)


ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

นางสาวมาลี
เจริญพนาวัลย์ ,
นางสาวธัญรดา
สุขอ่วม



นางสาวมาลี
เจริญพนาวัลย์ ,
นางสาวธัญรดา
สุขอ่วม
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในแต่ละระดับชั้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
5.2 ครูมีรูปแบบหรือกิจกรรมในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และอ่านเขียน
เพื่อจับใจความสําคัญในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์
5.3 นักเรียนแต่ละระดับชั้นมีพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และจับใจความ
เพื่อการวิเคราะห์เพิ่มขึ้น
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 150,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่
1

2

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
พื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก โดยใช้ระบบ
นิเทศเป็นฐาน
กลุ่มเป้าหมาย จํานวนทั้งสิ้น 35 คน
ประกอบด้วย
1. ครูวิชาการกลุ่มละ 2 คน
2. คณะทีมงานวัดและประเมินผลจํานวน
9 คน
ค่าใช้จ่ายที่ใช้
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(35 คนX190บาทX2วัน)
2. ค่าที่พัก (6ห้องX550บาทX1คืน)
3. ค่าวัสดุ จํานวน 3,400 บาท

20,000

ประชุมทางไกล (Confer rents) ชี้แจง
ผู้บริหาร ครูวิชาการ การดําเนินงาน
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก โดย
ใช้ระบบนิเทศเป็นฐาน

-

-

13,300
3,300
3,400
-

-

-
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ที่
3

4

5

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
คัดกรองนักเรียนการประเมิน
ความสามารถการอ่านการเขียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และรายงานผล
การคัดกรองการประเมินการอ่านการ
เขียน
จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียนในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย กลุ่มโรงเรียนละ 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายที่ใช้
1.ค่าจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียนๆ
10,000 บาท (10,000บาท X 13 กลุ่ม)

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
-

-

-

-

-

130,000 -

-

-

146,600

3,400

130,000 –

นิเทศติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน
ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนในรูปแบบของการ
จัดกิจกรรมโครงการ ฯ ในการพัฒนาการ
อ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ และ
รายงานโครงการฯประจําปีงบประมาณ
2564
ค่าใช้จ่ายใช้จ่ายในโครงการนิเทศฯ
รวมงบประมาณ

150,000
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
1. ผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในแต่ละระดับชั้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
ใช้วิธีการสอบถาม
- แบบนิเทศติดตาม
สัมภาษณ์ และสังเกต รูปแบบการพัฒนาและ
ในการนิเทศติดตามการ ส่งเสริมการจัดการเรียน
ดําเนินงานโครงการฯ การสอนภาษาไทย
วิธีวัดและประเมินผล

ตรวจแผนหรือกิจกรรม - แบบนิเทศรูปแบบการ
2. ครูมีรูปแบบหรือกิจกรรมในการพัฒนาการอ่าน
จัดการเรียนการสอน
ออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และอ่านเขียนเพื่อ การจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทย
ภาษาไทย การสังเกต
จับใจความสําคัญในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์
สัมภาษณ์
3. นักเรียนแต่ละระดับชั้นมีพัฒนาการอ่านออกเขียน
ได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และจับใจความเพื่อการ
วิเคราะห์เพิ่มขึ้น

ประเมินพัฒนาการอ่าน แบบประเมินการอ่านการ
เขียน
การเขียน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้บริหารทุกโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในแต่ละระดับชั้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
8.2 ครูมีรูปแบบหรือกิจกรรมในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และอ่านเขียน
เพื่อจับใจความสําคัญในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.3 นักเรียนแต่ละระดับชั้นมีพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และจับใจความ
เพื่อการวิเคราะห์ที่ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์
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โครงการ
พัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาคุณธรรม (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
ด้านคุณภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นายญาณวุฒิ วงศ์ใหญ่สินศิริ
ลักษณะงาน / โครงการ โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน ตุลาคม2563 - กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดําเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินงานตามนโยบายภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมหารือกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสําหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และ
มีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลการหารือสรุปได้ว่าการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติ
จําเป็นต้องดําเนินการ จัดทํา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กร
แห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และ องค์กรที่ท้างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ผนวกกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางดํารงชีวิตและปฏิบัติของประชาชน
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนา และการบริหารประเทศให้ดําเนินไป
ในทางสายกลางซึ่งเปรียบเสมือนแสงเทียนที่ส่องสว่างให้เห็นทางที่ก้าวเดินต่อไปที่เน้นการเจริญเติมโตที่ค่อย ๆ
เกิดขึ้นตามศักยภาพที่มีอยู่อย่างมีเหตุมีผลเป็นขั้นเป็นตอนด้วยความมั่นคงและเตรียมพร้อมด้วยความไม่ประมาท
ในการรับมือกับวิกฤตต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังอบรมฝึกฝนนักเรียนตามวิธีการของพระพุทธศาสนาโดยเน้นบูรณาการ
ตามหลักไตรสิกขาอันมีศีลสมาธิปัญญาเรียนรู้ผ่านการพัฒนา “ การกินอยู่ดูฟังเป็น” ,มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่าและ
การปลูกฝัง การฝึกฝน ให้ผู้เรียนได้นําหลักธรรมคําสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน จะทําให้นักเรียนมีคุณธรรมนําความรู้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเป็นคนดีคนเก่งของสังคม
ดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2ได้ตระหนักถึงความสําคัญและถือเป็นภารกิจหลัก
ในการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สร้างแหล่งเรียนรู้ที่ดีมี
ประโยชน์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีอุดมการณ์คุณธรรม นําสู่ความเป็นวิถีพุทธโดยแท้จริง สร้างคนดี สร้างคนเก่ง สร้างคน
เป็นพลเมืองที่ดีสู่สากล เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรคุณธรรม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ
กรอบแนวทางดําเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม จึงได้จัดทํา “โครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา
คุณธรรม(โรงเรียนคุณธรรมสพฐ.)”
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกให้กับผู้เรียนด้วยการขับเคลื่อนคุณธรรมอัตลักษณ์ในสถานศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมจนมีนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี สู่สังคม
2.3 เพือ่ ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน
2.4 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเป็น “องค์กรคุณธรรม” ต้นแบบ โดยสร้างขวัญและกําลังใจได้รับ
การประกาศเกียรติคุณองค์กร
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ : โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนยกระดับ
เป็นโรงเรียนคุณธรรม 2 ดาว จํานวน71โรงเรียน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ : สถานศึกษาพัฒนาโดยผ่านนวัตกรรมโดยใช้โครงงานคุณธรรม ให้ผู้เรียน
มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ส่งผลลัพธ์เกิดอัตลักษณ์ในชุมชนที่ดี “คืนคนดีสู่สังคม”
4. ขั้นตอนในการดําเนินงานงาน
รายละเอียดกิจกรรมการ
ที่
ดําเนินงาน
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุ ม วิ เ คราะห์ เครื่ อ งมื อ /
ออกแบบ พั ฒ นารู ป แบบการ
นิ เ ทศ ติ ด ตามเพื่ อ ยกระดั บ
คุณภาพสถานศึกษาคุณธรรม
2.1 จัดทําคู่มือนิเทศติดตาม
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
2.2 ทําแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน
พัฒนารูปแบบการนิเทศโรงเรียน
ต้นแบบด้านคุณธรรม(โรงเรียน
บ้านหนองบัว)
พัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อการ
เตรียมความพร้อมประเมิน
โรงเรียนคุณธรรม 4 ดาว

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)




ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ
ญาณวุฒิ วงศ์ใหญ่สินศิริ
ประกายรุ้ง อุดมเกตุ
ญาณวุฒิ วงศ์ใหญ่สินศิริ
ประกายรุ้ง อุดมเกตุ
ผู้บริหารอําเภอท่าสองยาง
ครูวิชาการโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบโครงการฯ
โดยใช้พื้นทีบ่ ริบทเป็นฐาน
โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
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ที่
3.

4.

5.

6.

รายละเอียดกิจกรรมการ
ดําเนินงาน
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
คุณธรรม ครั้งที่ 1
3.1 ประชุมสรุปผลการนิเทศ
ครั้งที่ 1 โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
(อําเภอท่าสองยาง)
กิจกรรมประเมินโรงเรียน
คุณธรรมยกระดับสถานศึกษา
คุณธรรม 2 ดาว
4.1 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ
สรุ ป ผลการประเมิ น ยกระดั บ
คุณธรรม 2 ดาว โดยใช้พื้นที่เป็น
ฐานทั้ง 5 อําเภอ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
คุณธรรม ครั้งที่ 2
5.1 ประชุมคณะกรรมการ
นิเทศ สรุปผลการนิเทศโดยใช้
พื้นที่เป็นฐาน 9 step
5.2 นิทรรศการโครงงาน
บูรณาการความรู้คู่คุณธรรม
นวัตกรรมอําเภอท่าสองยาง
(งบสพฐ จัดสรรประจําปี)
สรุปผลและรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ
6.1 ความสําเร็จของโครงงาน
คุณธรรมสพฐ.
6.2 สถานศึกษาผ่านการ
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม
2 ดาว
6.3 สถานศึกษาผ่านการ
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม
3 ดาวและ 4 ดาว

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ
ชุดคณะประเมินตามคําสั่ง
ที…่ …./2563ระดับอําเภอ
ท่าสองยาง













ชุดคณะประเมินตามคําสั่ง
ที…่ …./2563ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา





ตามคําสั่งคณะประเมิน
ระดับอําเภอท่าสองยาง
ชุดคณะทํางานตามคําสั่ง
ที…่ …./ปีการศึกษา 2563
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา





ญาณวุฒิ วงศ์ใหญ่สินศิริ
ประกายรุ้ง อุดมเกตุ
คณะทํางานการ
ดําเนินงาน
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5. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
5.1ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของครูและผู้บริหาร โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม
สถานศึกษาคุณธรรม (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
5.1.2 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกด้านคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ ร้อยละ 70 % ของนักเรียนทั้งหมด
ที่เข้าร่วมโครงการ
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 25,750 บาท (ขอถั่วจ่ายทุกรายการ) ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ
ที่
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมวิเ คราะห์ เครื่องมือ/ 17,900
ออกแบบ พัฒนารูปแบบการ
นิ เ ทศ ติ ด ตามเพื่ อ ยกระดั บ
คุณภาพสถานศึกษาคุณธรรม
4 ดาว
2.1 จัดทําคู่มือนิเทศ
ติดตามโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.
2.2 ทําแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน 3 ดาว
สู่ 4 ดาว
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ประชุมทําคู่มือนิเทศโรงเรียน
คุณธรรมและทําแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
-ค่าอาหารกลางวัน
15,200
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
(40คนX190บาทX2 วัน )
- ค่าที่พัก 3 ห้อง
1,500
ห้องละ 500 บาท
(3 ห้องX500 บาทX1 คืน )
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
1,200
1,200 บาท
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ที่
3.

4.

5.

6.

กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
คุณธรรม ครั้งที่ 1
3.1 ประชุมสรุปผลการนิเทศ
ครั้งที่ 1 โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
กลุ่มเป้าหมาย
(อําเภอท่าสองยาง)
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ใช้งบประมาณนิเทศ ติดตามฯ
กิจกรรมประเมินโรงเรียน
คุณธรรมยกระดับสถานศึกษา
คุณธรรม 2 ดาว
4.1 ประชุมคณะกรรมการ
นิเทศ สรุปผลการประเมิน
ยกระดับคุณธรรม 2 ดาว โดย
ใช้พื้นที่เป็นฐานทั้ง 5 อําเภอ งบประมาณ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
นิเทศ
ใช้งบประมาณนิเทศ ติดตามฯ ติดตามฯ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
คุณธรรม ครั้งที่ 2
5.1 ประชุมคณะกรรมการ
นิเทศ สรุปผลการนิเทศโดยใช้
พื้นที่เป็นฐาน 9 step
5.2 นิทรรศการโครงงาน
บูรณาการความรู้คู่คุณธรรม
นวัตกรรมอําเภอท่าสองยาง
(งบสพฐ
ประจําปี
ตาม ว.)
สรุปผลและรายงานผลการ
7,850
ดําเนินงานโครงการฯ
6.4 ความสําเร็จของ
โครงงานคุณธรรมสพฐ.
6.5 สถานศึกษาผ่านการ
ประเมินโรงเรียน
คุณธรรม 2 ดาว

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
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ที่
6.

กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
6.1 ประชุมสรุปผล
ความสําเร็จของโครงการ
6.2 จัดทําโครงงานคุณธรรม
ของโรงเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จภาพรวมของ
เขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2563
และ 2564
-ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(15 คนX190 บาทX1 วัน
-ค่าน้ํามัน 3,000 บาท
-ที่พัก
(4 ห้องX500บาทX1 คืน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,750

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

2,850
3,000
2,000
-

25,750

-

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-นักเรียนทีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เกิด
คุณธรรมอัตลักษณ์ ร้อยละ 70% ของนักเรียน
ทั้งหมด

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
- สังเกตวิถีการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน -แบบนิเทศ ติดตาม
- สัมภาษณ์นักเรียน ครู ผู้อํานวยการ โครงงานนักเรียน
โรงเรียน ชุมชน
- แบบสอบถาม
(Questionnaire)
- สถานศึกษามีการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
- สังเกตการจัดการการเรียนการสอน - แบบตรวจสอบ
ติดตามห้องเรียนคุณภาพด้วยโครงงานคุณธรรม ในชั้นเรียน
รายการ (Checklist)- สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาคุณธรรม - สัมภาษณ์นักเรียน ครู ผู้อํานวยการ ตรวจคุณภาพโครงงาน
จริยธรรม อย่างเป็นระบบ
โรงเรียน ชุมชน
โรงเรียน
- ประเมินสภาพจริง
- ตรวจคุณภาพ
นวัตกรรมโรงเรียน
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผูเ้ รียน มีพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีเพิ่มขึ้น ด้วยกิจกรรม“คืนธรรมสู่ห้องเรียน”
8.2 ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนวิธีการสอน โดยใช้โครงงานเป็นกิจกรรมกลุ่ม
8.3 ผู้บริหารมีการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามโครงงานคุณธรรม ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
8.4 หน่วยงาน ชุมชน เข้ามามีบทบาทร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรมในสถานศึกษา
9.ระยะเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม
9.1 อําเภอท่าสองยาง โรงเรียนในสังกัด สพป. ตาก เขต 2
9.2 ประเมินโรงเรียนคุณธรรม 2 ดาว โรงเรียนในสังกัด สพป. ตาก เขต 2
9.3 ประเมินโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว โรงเรียนในสังกัด สพป. ตาก เขต 2
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โครงการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แบบทดสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
ด้านการเขียนตอบแบบอัตนัยวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
ด้านคุณภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพิศมัย กิ่งสกุล
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564
1. หลักการและเหตุผล
การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน
ที่กําหนดวิสัยทัศน์ สมรรถนะที่สําคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
การศึกษา ทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไรจะสอนอย่างไร และ
ประเมินอย่างไร รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบ
การทดสอบระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติในแต่ละมาตรฐาน
การเรียนรู้ ประกอบไปด้วยตัวชี้วัดซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ใช้ในการจัดการศึกษาปัจจุบัน มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม จึงกําหนดจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ การวัดและการประเมินผล
เป็นกิจกรรมหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน โดยเป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอนทุกระดับ และประเภท
การศึกษาที่ต้องดําเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกคน เพื่อตรวจสอบความสามารถ และขณะเดียวกัน
ก็เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพในการสอนของครูผู้สอนด้วย ในการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนนั้น ครูผู้สอนจะต้องดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนของแต่ละสถานศึกษา
แล้ว ยังต้องคํานึงถึงความถูกต้อง ความเป็นธรรม และดําเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผลการวัดและ
ประเมินผลสามารถสะท้อนศักยภาพของผู้เรียนได้ตรงความเป็นจริงมากที่สุด กระทรวงศึกษาธิการ.(2552)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงทั้งด้านการอ่าน และด้านการเขียน ภาษานับว่า
มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ เพราะภาษาเป็นทั้งมวลประสบการณ์และ
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์ แสดงถึงความเป็นชาติไทยที่คนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันดํารง
รักษาไว้ ให้มีอยู่อย่างมั่นคงตลอดไป
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จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบรายวิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 42.10
โดยมีค่าเฉลี่ยแบบปรนัย 32.48 และแบบอัตนัย 9.62 ซึ่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ยระดับสังกัด และต่ํากว่าค่าเฉลี่ย
ในปีการศึกษา 2561 จากปัญหาดังกล่าวสํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงได้ดําเนิน
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แบบทดสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ด้านการเขียน
ตอบแบบอัตนัยวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนตอบแบบอัตนัยและเกณฑ์การตรวจข้อสอบอัตนัยของโรงเรียน
ในสังกัด ให้สามารถนํากระบวนการการเขียนตอบแบบอัตนัยและการตรวจข้อสอบอัตนัยไปเป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปรับใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มี
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้นในปีการศึกษา 2563
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่องการเขียนตอบแบบอัตนัยและเกณฑ์การตรวจข้อสอบอัตนัยของโรงเรียนในสังกัด
2.2 เพือ่ นํากระบวนการการเขียนตอบแบบอัตนัยและการตรวจข้อสอบอัตนัยไปเป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6
2.3 เพือ่ ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สูงขึ้นในปีการศึกษา 2563
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละ 1 คน รวม 121 คน
3.1.2 คณะกรรมการดําเนินงานและวิทยากร จํานวน 20 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนมีเครื่องมือ และแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
วิชาภาษาไทยด้านการเขียนตอบแบบอัตนัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่ รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3 ประชุมเตรียมการคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
- สร้างเครื่องมือ/ใบความรู/้
ใบงาน
4 ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
5 นิเทศติดตาม

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)
ต.ค. 63

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.พิศมัย
กิ่งสกุล
น.ส.พิศมัย
กิ่งสกุล
น.ส.พิศมัย
กิ่งสกุล และ
คณะทํางาน

พ.ย. 63

พ.ย. 63
ธ.ค. 63

ม.ค.- มี.ค.
64

6 ดําเนินการสอบ
13 มี.ค. 64

7 สรุปและรายงานผล
พ.ค. 64

น.ส.พิศมัย
กิ่งสกุล และ
คณะทํางาน
ศึกษานิเทศก์
ทุกคน
น.ส.พิศมัย
กิ่งสกุล และ
คณะทํางาน
น.ส.พิศมัย
กิ่งสกุลและ
คณะทํางาน

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทุกโรงเรียนมีแนวทาง
การขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาภาษาไทยด้านการเขียนตอบแบบอัตนัย
5.2 ร้อยละของโรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทยของโรงเรียนในสังกัดสูงขึ้น
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6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 109,715 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 กิจกรรมที่ 1
4,940
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานในการเตรียม
ข้อมูล สร้างเครื่องมือและคู่มือการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 20 คน
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3,800
(20 คน X 190 บาท )
- ค่าวัสดุ (เอกสารการประชุม) = 1,140 บาท
1,140
2 กิจกรรมที่ 2
97,575
อบรมเชิงปฏิบัติการ
จํานวนผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย
- ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 1 คน/โรงเรียน
จํานวน 121 คน / 2 วัน
- คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 20 คน
รวมจํานวนผู้เข้าร่วมการอบรม 141 คน
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(190 บาท X141 คน X1 วัน)
26,790
(155 บาท X141 คน X1 วัน )
21,855
- ค่าที่พัก
23,800
(700 บาท X 34 ห้อง X 1 คืน)
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ (เอกสารการอบรม)
10,730
= 10,730 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร
14,400
(600 บาท X 12 ชม. X 2 วัน)
3 กิจกรรมที่ 3
7,200
7,200
สรุปและรายงานผล
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
รวมงบประมาณ

109,715

14,400

76,245

19,070
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ทุกโรงเรียนมีแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET วิชาภาษาไทยด้านการเขียนตอบแบบอัตนัย
2. ร้อยละของโรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัดสูงขึ้น

วิธีวัดและ
ประเมินผล
- ตรวจสอบ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
- แบบบันทึกข้อมูล

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สูงขึ้น
8.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และโรงเรียนมีข้อมูลผลการประเมิน
ของนักเรียนรายบุคคล และรายโรงเรียนเพื่อนําไปพัฒนาตนเองในปีการศึกษาต่อไป
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โครงการ

การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและพัสดุ (Work Manual)
ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
ด้านประสิทธิภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรวรรณ สุยะวงศ์ และนางสาววารุณี เตชะนา
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาที่ดําเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการความรู้นั้นเป็นกลยุทธ์ที่เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญในงานซึ่งเครื่องมือ ในการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพเครื่องมือหนึ่งคือ “การจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงาน (Work Manual)” เพราะองค์ความรู้จากคู่มือการปฏิบัติงานเป็นองค์ความรู้ที่ยั่งยืนขององค์กร
ที่บุคลากรสามารถนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานได้โดยตรง
คู่มือการปฏิบัติงานจึงถือเป็นหลักฐานที่แสดงถึงวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้ผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ ทําให้ได้งานที่มีคุณภาพตามที่กําหนด ผู้ปฏิบัตงิ านไม่เกิดความสับสนในการทํางาน
ลดข้อผิดพลาดจากการทํางานที่ไม่เป็นระบบ รวมทั้งยังมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในประเด็นการสร้าง
ความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวข้างต้นจึงได้จัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและพัสดุ ( Work Manual) ให้กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้บุคลากร
ของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประเด็นการจัดการความรู้ และสามารถนําไปใช้ปฏิบัติงาน
และเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา พัฒนา การปฏิบัติให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรผูป้ ฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตรงตามระเบียบกฎหมาย
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2.2 เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการทํางานที่แน่นอน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจ
ว่าควรทําอะไรก่อนและหลัง ทําให้การทํางานง่ายและดียิ่งขึ้น
2.3 เพื่อใช้เป็นสื่อในการประสานงานและเป็นเอกสารอ้างอิงในการทํางาน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าด้านบัญชีการเงินและพัสดุ 116 โรงเรียน และ 5 สาขา
รวมเป็นจํานวน 121 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สามารถใช้คู่มือนี้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตรงตามระยะเวลาที่กําหนดและทันปีงบประมาณอยู่ในระดับดี
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

1 นําเสนอโครงการ
2 ดําเนินการจัดทําคู่มือ
3 สรุปรายงานผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

น.ส.อรวรรณ สุยะวงศ์
น.ส.วารุณี เตชะนา




ผู้รับผิดชอบ




5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ร้อยละ 100 ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและพัสดุที่ได้รับคู่มือ
5.2 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและพัสดุสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมาย และทันต่อเวลา
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้
ที่
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
50,000
50,000
1. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
รวมงบประมาณ 50,000
50,000
7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
บุคลากรผู้ปฏิบัตหิ น้าที่
ด้านบัญชีการเงินและพัสดุ
มีความรู้ ความเข้าใจ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตรง
ตามระเบียบกฎหมาย และ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีวัดและประเมินผล
ผลการวัดความพึงพอใจ
ในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน

เครือ่ งมือวัดและประเมินผล
- แบบประเมินผล
การการจัดทําคู่มือ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ และทราบถึงกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีการเงิน และพัสดุ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 ลดความผิดพลาดในการดําเนินตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย
8.3 บุคลากรทราบถึงขั้นตอนการทํางานที่แน่นอน และเข้าใจว่าควรทําอะไรก่อนและหลัง
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การจัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทํางานของผู้บริหาร
การศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
ด้านคุณภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ , นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ และ นางสาวศรีมาลา ยศงาม
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

1.หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญของการพัฒนาคนเพื่อพัฒนาสังคมการจัดการศึกษาจึงเป็นภารกิจสําคัญ
ทีส่ ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้ความสําคัญและถือเป็นหน้าที่หลักที่รับผิดชอบและ
ให้การสนับสนุนจากกระแสการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตลอดจน
นโยบายเร่งด่วนทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมาย เร่งรัดและส่งเสริมให้จัด
การศึกษาทุกระดับทุกองค์กรเกิดประสิทธิภาพ ตอบสนองกับประเทศไทยในการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ จะเห็นว่าการพัฒนาคนเป็นการพัฒนาเพือ่ มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสําคัญ
ด้วย การประชุม อบรม สัมมนาและจัดการศึกษาดูงาน จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีความสําคัญ ดังนั้น ผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งที่ต้องได้รับ
การพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน เพื่อนําไปสู่การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาสถานศึกษาจึงได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีการพัฒนาให้เหมาะสม
กับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานรวมถึงความรู้ในด้านต่าง ๆ
ของบุคลากรเป็นเรื่องที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปีของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงได้จัดทําโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทํางานของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เสริมสร้างความรู้และทักษะ
การปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในทุก ๆ ด้านและการพัฒนาจากประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากรได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของผู้รับการพัฒนา ซึ่งผู้เข้ารับการพัฒนาจะนําความรู้ต่างๆ ที่ได้รับนําไปปรับใช้การพัฒนา
กระบวนการทํางานหรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เต็มตามศักยภาพและสามารถตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กําหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการทํางานของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายที่สําคัญเพื่อนําไปใช้ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการพัฒนา
ตนเอง
2.3 เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาขวัญกําลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มีความรัก
ความสามัคคี และมีสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร

3.เป้าหมาย
3.1) เชิงปริมาณ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
จํานวน 370 คน
3.2) เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 มีวิสัยทัศน์ปฏิบัติงาน เกิดความสามัคคีในองค์กร นําความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับพัฒนาไปปฏิบัติงาน ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสู่การพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

4.ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน
ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1) การเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ครูผู้ช่วย)
2.2) การคัดเลือกรางวัลประเภทต่างๆ
3. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ต.ค.63

ผู้รับผิดชอบ
1. นายปิลัทธ์
อุดมวงษ์
2. นายพงศ์ศาสตร์
ไพรสินธุ์
3. น.ส.ศรีมาลา
ยศงาม

เม.ย – ก.ย.64
ต.ค.63 – ก.ย.64
ก.ย.64
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1) เชิงปริมาณ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ร้อยละ 95 ได้รับทราบแนวนโยบายทางการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
5.2) เชิงคุณภาพ
5.2.1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ กี่ยวกับบทบาท ภารกิจหน้าที่การปฏิบัติงานถูกต้อง สม่ําเสมอและสามารถนํามา
ขยายผลการพัฒนางานให้กับบุคลากรคนอื่นต่อไป
5.2.2) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแรงจูงใจ
และเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการ
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณ พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 148,400 บาท ( หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน ) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ

ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
การใช้งบประมาณ

1. กิจกรรมที่ 1
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ครูผู้ช่วย) จํานวน 370 คน
1) ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
(จํานวน 4 ครั้งๆ ละ 80 คนๆละ 2 มื้อๆ ละ
35บาท)
2) ค่าอาหารกลางวัน
(จํานวน 4 ครั้งๆ ละ 80 คนๆ ละ 1 มื้อๆละ
120 บาท)
3) ค่าวัสดุฝึกอบรม ( 320 คนๆ ละ 50 บาท )
4) ค่าวิทยากรบรรยายอบรม
( 4 ครั้งๆ ละ 5,400 บ)
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณจําแนกตามหมวด
รายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

98,400

98,400

-

22,400

-

-

38,400

-

21,600

-

16,000
-

21,600

60,800

16,000
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กิจกรรมและรายละเอียด
การใช้งบประมาณ

ที่

งบประมาณ
ที่ใช้

2. กิจกรรมที่ 2
การคัดเลือกรางวัลต่างๆ (ระดับเขตพื้นที)่
1) ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
(จํานวน 8 ครั้งๆ ละ10 คนๆ 2 มื้อๆ ละ
35 บาท )
2) ค่าอาหารกลางวัน
(จํานวน 8 ครั้งๆละ 10 คนๆ 1 มื้อๆ ละ
120 บาท)
3) จัดทําโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 2

50,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

148,400

งบประมาณจําแนกตามหมวด
รายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
-

5,600

-

-

9,600

-

-

15,200

34,800
34,800

21,600

76,000

50,800

50,000

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
ร้อยละข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทราบแนวนโยบายทางการศึกษา นําไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และนําไปปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
วัดและประเมินผล

สํารวจ/ตรวจสอบ
สํารวจ/สังเกต

แบบสํารวจ
แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจหน้าที่ แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อให้เกิดแรงจูงใจและ
เจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง
8.2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างมีขวัญ
กําลังใจ เกิดความรักความสามัคคีสัมพันธภาพที่ดีในองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายความสําเร็จขององค์กรเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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โครงการ

ขยายผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์
ปั้นครูเป็นยูทูบเบอร์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
ด้านคุณภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอํานวยการ
ผู้รับผิดชอบ
นายศตายุ วาดพิมาย นักประชาสัมพันธ์ ชํานาญการ
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน ยูทูบเบอร์เป็นผู้ผลิตสื่อบันเทิงที่สําคัญที่สุดของคนรุ่นยุคใหม่ ยูทูบเบอร์ มีอิทธิพลต่อสังคม
จนกลายเป็นกลุ่มคนผู้มีชื่อเสียงเนื่องจากเว็บไซต์ยูทูบเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในฐานะแพลตฟอร์มวีดิทัศน์
ในโซเชียลมีเดีย จากการสํารวจของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้เผยผลสํารวจ “อาชีพในฝันของเด็กไทย” ในปี 2563
พบว่ายูทูบเบอร์เป็นอาชีพหนึ่งในห้ากับอาชีพในฝันเด็กไทย โดยเด็กไทยมองว่า อาชีพยูทูปเบอร์เป็นอาชีพ
ที่ได้ทําในสิ่งที่ชอบ สบาย รายได้สูง มีอิสระ มีชื่อเสียง และคิดว่าตัวเองมีทักษะและความสามารถในการทํา
อาชีพนี้ได้ หลายคนได้รับแรงบันดาลใจจากยูทูปเบอร์และนักแคสเกมที่ตนชื่นชอบ เมื่อสอบถามถึงวิธี
หาความรู้นอกห้องเรียน เด็กไทยกว่า 50% ตอบว่า “อินเทอร์เน็ต” ไม่ว่าจะเป็นการหาความรู้ผ่านการเสิร์ชกูเกิล
การเข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือดูยูทูป ทั้งผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ขณะที่อีก 25% เลือกค้นคว้าผ่านการ “อ่านหนังสือและการเข้าห้องสมุด”
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่น Obec Content Center
ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะรวบรวมข้อมูลเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของครู โดยให้ครูและนักเรียน
ดาวน์โหลดดูเนื้อหาการเรียนการสอนได้ผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ทางสมาร์ทโฟนและเว็บไซต์ของสพฐ. นอกจากนี้
ยังรวบรวมวิธีการสอนของครูที่สอนเก่งจากทั่วประเทศให้มาเป็นต้นแบบแก่ครูคนอื่นๆด้วย ทั้งนีก้ ารจัดทํา
แอพพลิเคชั่น Obec Content Center เพื่อต้องการให้ครูที่สอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอกหรือโรงเรียนที่มีครู
ไม่ครบชั้นสามารถใช้สิ่งนี้เป็นตัวช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้ ขณะเดียว สพฐ.ยังขอเชิญชวนให้ครูผู้สอน
ได้เป็นเจ้าของยูทูปเบอร์ด้วยตัวเองอีกด้วย
จากข้อมูลดังกล่าว ทําให้รับรู้ว่าเด็กเยาวชนในรุ่นต่อไปจากนี้จะโตมากับอนาคตของโลกการทํางาน
ที่เปลี่ยนไป หลายอาชีพจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2569
ร้อยละ 60 ของแรงงานจะทํางานในอาชีพที่ไม่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงเป็นหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งบุคลากรจากทุกภาคส่วน ที่จะต้องช่วยกันพัฒนาศักยภาพเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการใช้ชีวิตและ
ทักษะทางสังคม โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้ดําเนินการจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ “ปั้นครูเป็นยูทูปเบอร์”
เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 27 - 28 กันยายน 2563 ณ วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
กลุ่มอํานวยการ โดยงานประชาสัมพันธ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
จึงดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการเป็นยูทูบเบอร์
(Youtuber) รวมถึงสนับสนุนการผลิต การลงพื้นที่ถ่ายทําเผยแพร่เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่สนใจ
รวมถึงจัดทําสื่อเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อนําไปต่อยอดขยายผลแก่ครู
นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ
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ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผ่านรายการเรื่องเล่าข่าวตาก 2 และช่องทาง
การเผยแพร่ต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้ กลุ่มอํานวยการ โดยงานประชาสัมพันธ์ จึงได้ดําเนิน
โครงการในการลงพื้นที่เพื่อผลิต ถ่ายทํารายการ และรวมถึงขยายผลแก่ครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถ
นําไปต่อยอดจัดการเรียนการสอนที่สนใจ รวมถึงจัดทําสื่อเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านรายการเรื่องเล่าข่าวตาก 2 และช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสื่อมวลชนทุกแขนง ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อขยายผลพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
ในรูปแบบออนไลน์สู่การเป็น "ครูยูทูบเบอร์ "
2.2 เพื่อจัดทําสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด เผยแพร่ผ่านรายการเรื่องเล่าข่าวตาก 2 และช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสื่อมวลชนทุกแขนง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูแกนนําโครงการปั้นครูเป็นยูทูบเบอร์ 5 อําเภอ จํานวน 22 คน
3.1.2 คณะทํางานลงพื้นที่ถ่ายทํากิจกรรมของโรงเรียน จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 5 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูแกนนําโครงการปั้นครูเป็นยูทูบเบอร์ 5 อําเภอ จํานวน 22 คน สามารถผลิตและ
จัดทําสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาตนเองและขยายผลไปยังเครือข่ายในอําเภอเดียวกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใช้ผลิตเป็นสื่อการสอนให้กับผู้เรียนได้
3.2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สามารถผลิตสื่อเผยแพร่
ผ่านรายการเรื่องเล่าข่าวตาก 2 และช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสื่อมวลชนทุกแขนง
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

1.ลงพืน้ ที่ถ่ายทํารายการเรื่องเล่า
ข่าวตาก 2, ผลิตรายการส่ง สพฐ.
และโทรทัศน์ รวมถึงหนังสือพิมพ์
2.จัดซื้ออุปกรณ์สตูดิโอ
ในการผลิตรายการเรื่องเล่า
ข่าวตาก 2 ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2
3.จัดอบรมค่ายหนังสั้น สพป.ตาก
เขต 2 ให้กับครูและนักเรียน
โรงเรียนแกนนํา

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)
/

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)
/

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ
นายศตายุ
วาดพิมาย
นายศตายุ
วาดพิมาย

/

/

นายศตายุ
วาดพิมาย

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 สถานศึกษาและครู มีสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของตนเองและขยายผลไปยังเครือข่าย
ในอําเภอเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใช้ผลิตเป็นสื่อการสอนให้กับผู้เรียนได้
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีสื่อเผยแพร่ผ่านรายการเรื่องเล่าข่าวตาก 2
และช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ
สื่อมวลชนทุกแขนง
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 200,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1.ลงพื้นทีถ่ ่ายทํารายการเรื่องเล่าข่าวตาก
2 ผลิตรายการส่ง สพฐ.และโทรทัศน์
รวมถึงหนังสือพิมพ์
-ค่าเบี้ยเลี้ยง ( 3 คน*240บาท*60 วัน )
-ค่าที่พัก ( 2 ห้อง*550บาท*30คืน )
-ค่าน้ํามัน
-ค่าวัสดุอื่นๆ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
100,000
43,200
33,000
18,800
5,000
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ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
2.จัดซื้ออุปกรณ์สตูดิโอ ในการผลิต
รายการเรื่องเล่าข่าวตาก 2
3.จัดอบรมค่ายหนังสั้น สพป.ตาก เขต 2
ให้กับครูและนักเรียน โรงเรียนแกนนํา
จํานวน 2 วัน
- ค่าวิทยากรภายนอก
( 2 คน*6ชั่วโมง*1,200บาท )
- ค่าวิทยากรภายใน
( 4 คน*6ชั่วโมง*600บาท )
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ( 50คน*190บาท*2วัน )
- ค่าเดินทางวิทยากร (เครื่องบิน)
ไป-กลับ 5 คน คนละ 6,000 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร
( 4 ห้อง*550บาท*3คืน )
- ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
13,550
13,550
86,450
14,400
14,400
19,000
30,000
6,600
2,050
200,000

-

179,400

20,600

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชีค้ วามสําเร็จ
- สือ่ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
รูปแบบคลิปวิดีโอ
- หนังสั้นผลงานนักเรียน

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
ให้ผู้เข้าอบรมทําแบบทดสอบ
แบบสอบถาม
ก่อนการอบรมและหลัง
ออนไลน์ (Google
การอบรม
Form)
วิธีวัดและประเมินผล

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ร้อยละ 80 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดสามารถ
ผลิตและจัดทําสือ่ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 ร้อยละ 80 ครูและนักเรียนโรงเรียนแกนนํา สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมหนังสั้น
ไปสร้างสื่อของตนอง เช่นการถ่ายทํา การเขียนบท เพื่อผลิตสื่อให้กับรายการเรื่องเล่าข่าวตาก 2 และรายการ
ต่างๆ ของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
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โครงการ

คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจําปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
ด้านคุณภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่นๆ
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
โดยที่รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาได้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารภของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ซึ่งได้มีกระแสพระราชดํารัส แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล)
เมื่อ พ.ศ. 2506 ว่า กระทรวงศึกษาธิการควรจะพิจารณาจัดรางวัลให้แก่นักเรียน ซึ่งเรียนดี ประพฤติดี และโรงเรียนที่จัด
การศึกษาดี
กระทรวงศึกษาธิการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าฯ จึงได้ดําเนินการสนองพระราชปรารภ
และได้วางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อถือปฏิบัติ
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา โดยได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ให้เหมาะสม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 ดําเนินการโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจําปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปี
การศึกษา 2564
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
- สถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน และสถานศึกษาผ่านการประเมินตามระเบียบ ขั้นตอน และเกณฑ์การประเมิน
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4. ขั้นตอนการดําเนินการ
ที่
1
2
3
4
5

รายละเอียดกิจกรรม
ดําเนินงาน
เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ
แจ้งรายละเอียดโครงการ
ให้กับสถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือก
นักเรียน
และสถานศึกษา
สรุปผล/ประกาศผล
การคัดเลือก

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.–ธ.ค.)
พ.ย.63

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.เฉลิมศรี กันยารอง

ก.ค.64
ก.ค.64
ส.ค.64

ก.ย.64

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
นักเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และสถานศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาผ่านการคัดเลือกตามระเบียบ ประกาศ
และเกณฑ์การคัดเลือก
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 10,000 บาท ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ )
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10,000
ประจําปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
1. ประชุมคณะกรรมการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
245
(7 คน * 35 บาท)
2. - ค่าอาหารกลางวัน (7คน* 120บาท)
840
3. ดําเนินการประเมินและคัดเลือกฯ
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (240บาท*3วัน*8คน)
5,760
4. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง =1,000 บาท
1,000
5 ค่าวัสดุ = 2,155 บาท
2,155
รวมทั้งสิ้น
10,000
7,845
2,155
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
- นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
- โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ แบบคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
ที่ สํานักงานคณะกรรมการ
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนและสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานการศึกษามีความตื่นตัว เกิดความมุมานะ
และพากเพียร ประกอบกรรมดีโดยสม่ําเสมอ และสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในการส่งเสริมนักเรียน ซึ่งเรียนดีประพฤติดี และโรงเรียนที่จัดการศึกษาดี และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
พระราชทาน ประจําปีการศึกษา 2564
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โครงการ
แผนงาน
กลยุทธ์
นโยบาย สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะงาน/โครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านประสิทธิภาพ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่นๆ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาขั้นพื้นฐานถือว่าเป็นการศึกษาสําหรับคนไทยทุกคน โดยนอกจากจะเป็นการศึกษา
เพื่อเป็นพื้นฐานสําหรับการเรียนต่อที่ต้องมีการพัฒนาแตกแขนงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
และอนาคตแล้ว การศึกษาขั้นพื้นฐานยังอาจเป็นการศึกษาครั้งสุดท้ายหรือเป็นการศึกษาเพียงครั้งเดียวของเด็ก
อีกหลายคนและหลายครอบครัวด้วย ดังนั้นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กอย่างมีคุณภาพได้อย่างถ้วยหน้า
จึงเป็นภารกิจ ที่มีความสําคัญมากที่ต้องคํานึงถึงสภาพปัจจัยและบริบทต่างๆ ของประเทศที่หลากหลายและ
แตกต่างกัน ทั้งด้านภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 จะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดการศึกษาที่มีความสําคัญที่ครอบคลุมคนทุกคน และทุกโรงเรียน
ในสังกัด
และเนื่องจากสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมีความแตกต่างกัน ประชากรที่อาศัยอยู่
ในแต่ละพื้นที่จึงมีหลากหลาย ตลอดจนบางพื้นที่ยังมีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงทําให้มีวัฒนธรรมและ
ความเชื่อที่แตกต่างกันตามเผ่าพันธุ์ของตน ซึ่งประชากรดังกล่าวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทําไร่ บุกรุกถางป่า
รับจ้าง หาของป่า มีฐานะยากจน จึงให้ความสําคัญกับการหาเลี้ยงชีพมากกว่าการส่งเสริมให้บุตรหลานได้รับ
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ตระหนักในหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ให้ครอบคลุม
เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่สงู และถิ่นทุรกันดาร
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ยืดหยุ่นเหมาะสมกับสภาพปัญหา
และบริบทของพื้นที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประชุมผู้บริหารโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
2.2 จัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 จํานวน 90 โรงเรียน
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3.2 ด้านคุณภาพ
โรงเรียนได้รับการพัฒนา จากการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา ทําให้เกิดการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
1.
2.

3.

รายละเอียดกิจกรรม
ดําเนินงาน
- เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ
ดําเนินการตาม
โครงการ
- จัดนิทรรศการ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาโรงเรียน
พื้นที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร
ประเมิน/สรุปผล และ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.–ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

พ.ย.63

ผู้รับผิดชอบ
นายพงศกรณ์ ทองคํา
น.ส.เฉลิมศรี กันยารอง
นายพงศกรณ์ ทองคํา
น.ส.เฉลิมศรี กันยารอง

ก.พ. – มี.ค.64

31 ส.ค.64

นายพงศกรณ์ ทองคํา
น.ส.เฉลิมศรี กันยารอง

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 จํานวน 90 โรงเรียนได้รับการพัฒนา ทําให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน
โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
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6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 359,216 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
รายละเอียดกิจกรรมการ
ที่
ที่ใช้
ดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1 จัดนิทรรศการส่งเสริมการจัด
353,516.การศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร
1. ประชุมคณะทํางาน
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ
11,400.ค่าอาหารกลางวัน
(35+120+35)*20 คน*3 ครั้ง
2. ประชุมคณะครูที่ร่วมแสดงผล
งานนิทรรศการ
16,150.- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ
ค่าอาหารกลางวัน
(35+120+35)*85 คน*1 ครั้ง
3. จัดงานนิทรรศการ
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ
28,500.ค่าอาหารกลางวัน (วันเตรียมงาน)
(35+120+35)*150 คน
- ค่าเช่าเต้นท์ (600*10 เต้นท์)
- ค่าเช่าเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์
6,000.- ค่าจัดทําป้ายไวนิล
(200*6 ม.*1.8 ม.)
8,000.- ค่าวัสดุอุปกรณ์
2,160.(27 บูธ * 5,000)
135,000.- ค่าที่พัก (เหมาจ่าย)
(500*1 คืน*50 คน)
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
25,000.(1,991กม.*4 บาท*2 เที่ยว*2คัน)
31,856.- ค่าอาหารวันจัดงาน
(300 บาท*250 คน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
75,000.(วันจัดงาน)
(35 บาท*250 คน)
8,750.-
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รายละเอียดกิจกรรมการ
ดําเนินงาน
2 ประเมิน/สรุปผล
และรายงานผลการดําเนินงาน
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ
ค่าอาหารกลางวัน
(35+120+35)*30 คน
ที่

รวม

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
- การจัดงานนิทรรศการ

งบประมาณ
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
5,700.5,700.-

359,216.-

-

วิธีการวัดและประเมินผล
- ใช้แบบสอบถาม

208,056.-

151,160.-

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหาร ครู/บุคลากร และนักเรียน ได้ร่วมงานนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียน
พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ทําให้ทราบและเข้าใจการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารเห็น
คุณค่าของการศึกษา
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โครงการ

สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
ด้านโอกาส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางเมธาพร สุรเดช นักวิชาการศึกษา ปฏิบัตกิ าร
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่นๆ
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญด้านคุณภาพประชากร ในการพัฒนาประเทศ เพราะพบว่า
นักเรียนจํานวนมากยังขาดแคลนอาหารกลางวัน โดยได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของร่างกาย ทําให้การเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เกิดภาวะทุพโภชนาการ
จึงได้บรรจุแผนอาหารและโภชนาการลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กําหนดนโยบาย
ให้โรงเรียนดําเนินการโครงการอาหารกลางวันครบทุกโรงเรียน เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนที่มีนักเรียน
ทุพโภชนาการหรือขาดแคลนอาหาร หรือตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถประกอบอาหารที่มีคุณค่า
ตามหลักโภชนาการและมีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง
การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน
อย่างเพียงพอ และมีคุณค่าตามหลักโภชนาการและมีระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีนั้น โรงเรียนมีรูปแบบ
การให้บริการและ การดําเนินโครงการหลากหลายลักษณะ มีการใช้จ่ายงบประมาณจากหลายแหล่งที่มา
ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณซึ่งมีวัตถุประสงค์ขั้นตอนการขอรับงบประมาณ และแนวทาง
การใช้จ่ายเงินที่แตกต่างกัน โรงเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการงบประมาณ การนํา
โครงการสู่การปฏิบัติ การนิเทศติดตาม และการรายงานผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ติดตามการดําเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียน พบว่า ผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่
ประกอบกับได้มีการปรับเปลี่ยนระเบียบของการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งบุคลากรผู้รบั ผิดชอบโครงการ
อาหารกลางวันของโรงเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
2.2 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนใช้โปรแกรมระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน
แบบอัตโนมัติ Thai School Lunch
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูผู้รับผิดชอบการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน จํานวน 116 คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
ครูมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัตงิ านโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง
ครูมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้โปรแกรมระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน
แบบอัตโนมัติ Thai School Lunch
4.วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
1
2
3
4

รายละเอียดกิจกรรม
ดําเนินงาน
เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ
ประสานบุคลากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการประชุม
สรุปผล/รายงานผล

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.–ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

พ.ย.63

ผู้รับผิดชอบ
นางเมธาพร
สุรเดช

ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน และสามารถใช้โปรแกรมระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน แบบอัตโนมัติ
Thai School Lunch ได้
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 30,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ประชุมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจการ
30,000
ดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
และการใช้โปรแกรมระบบแนะนําสํารับอาหาร
กลางวันสําหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai
School Lunch
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35*120*2)
8,400
- ค่าอาหารกลางวัน (120*120*1)
14,400
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2,760
- ค่าที่พัก (500*6*1)
3,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240*6*1)
1,440
รวมงบประมาณ

30,000

-

30,000

-
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อ
จัดจ้างการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน และสามารถใช้โปรแกรมระบบ
แนะนําสํารับอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน
แบบอัตโนมัติ Thai School Lunch ได้

วิธีวัดและประเมินผล
ตอบแบบสอบถาม

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูได้รับความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
8.2 ครูได้รับการส่งเสริมให้ใช้โปรแกรมระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน
แบบอัตโนมัติ Thai School Lunch
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โครงการ

เสริมสร้างทักษะการสังเกต การดูแล และการปรับพฤติกรรมเด็กนักเรียน
ตามหลักจิตวิทยาให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามวัย
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
ด้านคุณภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
ผู้รับผิดชอบ
นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ,์ นายพงศกรณ์ ทองคํา, นางสาวศิวพร ปัญณาวะ
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน เดือนตุลาคม 1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการศึกษาที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับเมืองตากน่าอยู่ประตูการค้าชายแดน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
เป็นหน่วยงานที่คอยกํากับ ดูแลรับผิดชอบเด็กนักเรียน ข้าราชการครู รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาเป็นจํานวนมาก
เพื่อให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้วางไว้ ปัจจุบันมีโรงเรียนที่อยู่
ในความรับผิดชอบ จํานวน 121 โรง (โรงเรียนสาขา 5 โรง) และศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าวอีก 60 กว่าศูนย์
ด้วยพื้นที่ติดชายแดนไทย - พม่าจึงทําให้มีความหลากหลายของกลุ่มเด็กชาติพันธุ์ที่ติดตามพ่อแม่เข้ามา
เพื่อพักอาศัย ทํางาน และรับการศึกษาในเขตพื้นที่เป็นจํานวนมาก ซึ่งภาระงานที่สําคัญ คือ การจัดการเรียน
การสอนโดยยึดนักเรียนเป็นสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คุณภาพชีวิต รวมถึงสุขภาพจิตใจที่ดี
ที่เด็กควรได้รับจากสถานศึกษา โดยยึดตามภารกิจหลักของทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปี พ.ศ.2563 กล่าวว่า “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี
รอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดี ในทุกช่วงวัย มิจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21
มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”ปัจจุบันประเทศไทย เข้าสู่ยุคทุนนิยม
และเทคโนโลยี สภาพสังคม และวิถีชีวิตประชาชนก็เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว ซึ่งทําให้พฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม จากความเปลี่ยนแปลงสู่การเกิดปัญหาต่างๆ ที่เราซึ่งเป็น
ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กไม่อาจจะคาดคิดได้ ในหลายๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโดยส่วนใหญ่มาจาก
ปัจจัยสําคัญอยู่ 3 ด้าน คือ 1.ครอบครัว 2.สังคม (ชุมชน/โรงเรียน) 3.ตัวเด็กเอง เมื่อเด็กนักเรียนไม่ได้รับ
การดูแลที่เหมาะสม หรือเด็กนักเรียนที่ไม่มีกลไกการป้องกันตนเอง ซึ่งก็จะส่งผลให้เด็กนักเรียนเติบโตมา
แบบไม่มีคุณภาพ มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ไม่รู้จักคุณค่าของตัวเอง เป็นต้น จากปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมา
เป็นปัญหาที่ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต้องพบเจออยู่บ่อยครั้ง และบางครั้งก็เป็นปัญหา
ที่ยากเกินกว่ากําลังของครูในสถานศึกษาที่จะให้ความช่วยเหลือ หรือดูแลได้อย่างทั่วถึง และบางปัญหาต้องใช้
ทักษะ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กเข้ามาให้ดูแลเพื่อให้เด็กได้รับการดูแลที่เหมาะสมที่สุด
สถานการณ์ดังกล่าวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพครู หรือครูนักจิตในโรงเรียนให้มีทักษะด้านการสังเกต
การดูแล และการปรับพฤติกรรมเด็กนักเรียนให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามวัยน่าจะเป็นการช่วยให้ครูฯ
มีกระบวนการจัดการ ระบบการดูแล และให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนของตนเองที่ปัญหา หรือต้องการรับ
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ความช่วยเหลือ รวมถึงช่องทางการ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือ
ประสานส่งต่อเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูนักจิตวิทยาประจําโรงเรียนหรือครูผู้ดูแลเรื่องระบบการให้ช่วยเหลือเด็กนักเรียน มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการเป็นครูนกั จิตวิทยาโรงเรียน
2.2 เพื่อให้ครูนักจิตวิทยาประจําโรงเรียนหรือครูผู้ดูแลเรื่องระบบการให้ช่วยเหลือเด็กนักเรียนเข้าใจถึง
ความสําคัญ และหลักการทํางานด้านจิตวิทยาเพื่อนําไปปรับใช้ในการให้ความช่วยเหลือ ดูแล รวมถึงการปรับ
พฤติกรรมเด็ก ให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูนักจิตวิทยาประจําโรงเรียนหรือครูผู้ดูแลเรื่องระบบการให้ช่วยเหลือเด็กนักเรียน
โรงเรียนละ 1 - 2 คน (ตามขนาดของโรงเรียน) ที่อยู่ในสังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
จํานวน 150 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูนักจิตวิทยาประจําโรงเรียนหรือครูผู้ดูแลเรื่องระบบการให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียน
สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 150 คนมีความเข้าใจถึงบทบาทการทํางาน
เพื่อเป็นนักจิตวิทยาโรงเรียน
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

1. ลงพื้นที่เพื่อร่วมพูดคุยกับ
นักจิตวิทยาประจําโรงพยาบาล
ของแต่ละอําเภอ ทั้ง 5 อําเภอ
เกี่ยวกับสถิติ และปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับเด็กวัยเรียน อายุระหว่าง
5 – 15 ปี ที่เข้ารับการรักษา
ที่โรงพยาบาล
2. จัดประชุมครูนักจิตวิทยาฯ หรือ
ครูผู้ดูแลเรื่องระบบการให้ความ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน เพื่อชี้แจง
ถึงบทบาทการทําหน้าที่ร่วมกัน
กับระหว่างนักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจํา สพป.ตาก เขต 2
- ใช้วิธีประชุม
VideoConference

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)




ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ

นายพงศ์ศาสตร์
ไพรสินธุ,์
นายพงศกรณ์
ทองคํา,
นางสาวศิวพร
ปัญณาวะ
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ครูนักจิตวิทยาประจําโรงเรียน หรือครูผู้ดูแลเรื่องระบบการให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนสามารถ
สังเกต วิเคราะห์ และประเมินสภาพปัญหาเด็กนักเรียนที่มีปัญหารายบุคคล รวมถึงสามารถวางแผนการให้
ความช่วยเหลือตามหลักทางจิตวิทยาได้อย่างเหมาะสม
5.2 ครูนั กจิ ต วิ ทยาประจํ า โรงเรีย น หรื อครูผู้ ดูแลเรื่ องระบบการให้ ความช่ว ยเหลือ เด็ กนั กเรีย น
มีการบันทึกสถิติการให้ความช่วยเหลือ หรือการให้คําปรึกษาเบื้องต้น และรายงานการให้ความช่ว ยเหลือ
ที่สามารถตรวจสอบได้
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 10,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

1 ลงพื้นที่เพื่อร่วมพูดคุยกับนักจิตวิทยา
ประจําโรงพยาบาลของแต่ละอําเภอ ทั้ง 5
อําเภอ เกี่ยวกับสถิติ และปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับเด็กวัยเรียน อายุระหว่าง 5 – 15 ปี
ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
- ค่ายานพาหนะ
อําเภอแม่สอด
อําเภอพบพระ
อําเภอแม่ระมาด
อําเภอท่าสองยาง
อําเภออุ้มผาง
- ค่าที่พัก
อําเภออุ้มผาง 1 คืน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 วัน
นักจิตฯ 240 บาท
จนท.ขับรถ 240 บาท
2 จัดประชุมครูนักจิตวิทยาฯ หรือครูผู้ดูแล
เรื่องระบบการให้ความช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน เพื่อชี้แจงถึงบทบาทการทํา
หน้าที่ร่วมกันกับระหว่างนักจิตวิทยา
โรงเรียนประจํา สพป.ตาก เขต 2
- ใช้วิธีประชุม VideoConference
รวมงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
6,000
6,000
-

4,000

-

4,000

10,000

-

10,000

-
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

1. ครูนักจิตวิทยาประจําโรงเรียนหรือครูผู้ดูแลเรื่อง
ระบบการให้ช่วยเหลือเด็กนักเรียน โรงเรียนละ
1 - 2 คน (ตามขนาดของโรงเรียน) ที่อยู่ในสังกัด
สํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
จํานวน 150 คนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของตัวเองในการเป็นครูนักจิตวิทยาโรงเรียน

- แบบประเมิน
- การแสดงความคิดเห็นเวลา
ทํากิจกรรม
- การสังเกต

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
- แบบประเมินก่อน
และหลังรับความรู้
- การตอบคําถาม
- ทัศนคติ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร้อยละ 90 ของครูนักจิตวิทยาประจําโรงเรียนหรือครูผู้ดูแลเรื่องระบบการให้ช่วยเหลือเด็กนักเรียน
มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการเป็นครูนักจิตวิทยาโรงเรียนมากขึ้น
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โครงการ
แผนงาน
กลยุทธ์
นโยบาย สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะงาน/โครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ส่งเสริมการดําเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ฯ
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ด้านคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ , นายพงศกรณ์ ทองคํา , นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม
 โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่นๆ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รับผิดชอบพื้นที่ 5 อําเภอชายแดน
ของจังหวัดตาก มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขา ทุรกันดารห่างไกล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้โรงเรียน/ห้องเรียนสาขา เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ จํานวน 39 แห่ง
ซึ่งจะต้องดําเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) โรงเรียนแต่ละแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่
กันดาร ห่างไกล ประกอบกับโรงเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารโรงเรียน ครู ทําให้การขับเคลื่อนงานตาม
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ชะลอลง จําเป็นต้องเสริมแรงด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้บริหารโรงเรียน ครูโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ พร้อมถึงการนิเทศติดตาม
เพื่อให้โรงเรียนได้ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุนกันดาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ฯ ได้ขับเคลื่อนงานและสนองพระราชดําริฯ ตามแผนพัฒนา
เด็กและเยาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 – 2569
2.2 เพื่อให้โรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ฯ มียุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ในการดําเนินงานใน
แต่ละปีงบประมาณ
2.3 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างงบพระราชทาน ฯ ในการต่อบันทึกตกลงจ้าง
(สั ญ ญาจ้ า ง) และพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นจากโครงการส่ ว นพระองค์ ส มเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ฯ จํานวน 39 แห่ง
3.1.2 ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ฯ จํานวน 12 คน
3.1.3 ครูอัตราจ้างงบพระราชทานฯ จํานวน 5 คน
3.1.4 นักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดําริ ฯ จํานวน 39 แห่ง
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ฯ สามารถดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
ที่กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
3.2.2 ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการ
มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
3.2.3 โรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ฯ ได้รับการนิเทศ ติดตามประเมินผล เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
3.2.4 ครูอัตราจ้างงบพระราชทาน ฯ ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนด และได้รับการต่อสัญญาจ้าง , พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนจากโครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 ดําเนินการตามโครงการ
2.1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
ในโครงการพระราชดําริฯ
เพื่อมอบนโยบาย จัดทํา
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
ประจําปีงบประมาณ 2564
รับทราบวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนา เด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร และติดตามผล
การดําเนินงานโครงการ
พระราชดําริ ฯลฯ
และสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
2.2 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างงบ
พระราชทานฯ เพื่อพิจารณา
ต่อสัญญาจ้าง , พิจารณา
เลือ่ นขั้นเงินเดือน และ
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)


ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ
นายพงศ์ศาสตร์
ไพรสินธุ์ ,
นายพงศกรณ์
ทองคํา ,
นางเสาวลักษณ์
กมลปลืม้





191
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 โรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ฯ สามารถขับเคลื่อนงานตามแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 – 2569 และสนองพระราชดําริ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
5.2 โรงเรี ย นในโครงการพระราชดํ า ริ ฯ ได้ รั บ การนิ เ ทศ ติ ด ตามประเมิ น ผล ตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
5.3 โรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ฯ สามารถดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ที่กําหนดไว้
5.4 ครูอัตราจ้างงบพระราชทานฯ ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด และ
ได้รับการต่อสัญญาจ้าง , พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนจากโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 23,860 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมที่ 1. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ เพื่อมอบนโยบาย จัดทํายุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ ประจําปีงบประมาณ 2564 รับทราบวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
และติดตามผลการดําเนินงานโครงการพระราชดําริ ฯลฯ
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดปีการศึกษา รวม
จํานวน 2 ครั้ง
- ผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 12 คน
- เจ้าหน้าที่ สพป.ตาก เขต 2 จํานวน 5 คน
- เจ้าหน้าที่โครงการส่วนพระองค์ฯ
จํานวน 3 คน
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหาร
กลางวัน {(35 + 120 + 35) * 20 คน} * 2 ครั้ง
- ค่าถ่ายเอกสาร
2 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
9,600

7,600.2,000.9,600.-

-

7,600.-

2,000.-
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กิจกรรมที่ 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างงบพระราชทาน เพื่อต่อสัญญาจ้าง ,
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนจากโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (2 ครั้ง)
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างงบ
พระราชทาน
2 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อชี้แจ้งแนว
ทางการประเมินฯ อ่านผลงาน ฯลฯ
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน
{(35 + 120 + 35) * 6 คน} * 2 ครั้ง
3 ดําเนินการประเมินฯ ณ สถานศึกษาของ
ครูอัตราจ้างงบพระราชทาน (ร.ร.บ้านแม่วะ
หลวง , บ้านแม่อมกิ , ท่านผู้หญิงวิไล
อมาตยกุล ฯ)
- เจ้าหน้าที่ สพป.ตาก เขต 2 จํานวน 6 คน
- เจ้าหน้าที่โครงการส่วนพระองค์ฯ
จํานวน 2 คน
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท * 6 คน * 4 วัน
- ค่าที่พัก 500 บาท * 7 คน * 1 วัน
4 ประชุมฯ สรุปผลการประเมินและส่งผล
การประเมิน พร้อมผลงานของครูอัตรา
จ้างงบพระราชทานไปโครงการส่วน
พระองค์ ฯ พิจารณา
5 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

2,280.11,980.-

-

2,280.-

-

2,720.5,760.3,500.-

14,260.-

-

14,260.-

-
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธวี ัดและประเมินผล

7.1 ร้อยละของโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ
สามารถขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 – 2569
และสนองพระราชดําริฯ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
7.2 ร้อยละของโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ
มีแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ
2564
7.3 ร้อยละของผู้บริหารและครูโรงเรียนในโครงการ
พระราชดําริฯ ได้รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
ตามวัตถุประสงค์ กพด.
7.4 ร้อยละของครูอัตราจ้างงบพระราชทานฯ ผ่าน
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด ได้รับการต่อสัญญาจ้างและพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน
7.5 ร้อยละนักเรียนในโรงเรียนพระราชดําริ ฯ มีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง

สังเกต , สัมภาษณ์

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
รายงาน กพด.

สังเกต สัมภาษณ์

ยุทธศาสตร์
แผนงาน โครงการ

สังเกต สัมภาษณ์

แบบประเมินผล

สังเกต สัมภาษณ์

แบบประเมิน

สังเกต , สัมภาษณ์

รายงาน กพด.

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนงานและสนองพระราชดําริฯ บรรลุผลตามแผนการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 – 2569
8.2 โรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ มียทุ ธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ประจําปีงบประมาณ 2564
8.3 โรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ ได้รับการนิเทศ ติดตามประเมินผล ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
8.4 ครูอัตราจ้างงบพระราชทานฯ ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ได้รับการต่อสัญญาจ้างและพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
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โครงการ
แผนงาน
กลยุทธ์

การสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบาย สพฐ.
ด้านคุณภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสมบูรณ์ ลาภถาวร ,นางจันทนา ทองอ่วม
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่
โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา กําลังมีบทบาทและความสําคัญในการเรียนการสอนนักเรียน
อีกทั้งรัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการใช้สื่อสมัยใหม่ (NewMedia) ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและ
นักศึกษา แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาสามารถใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าทางการเรียนรู้ได้มากเนื่องจาก
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่านทางโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน
หรือแอนดรอยด์ ในการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ จึงต้องอาศัยเทคโนโลยี และแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ได้รับ
ความนิยมและตอบโจทย์การใช้งานของแต่ละสถานศึกษา มาประยุกต์ใช้สอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
มีแรงจูงใจให้เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากยิ่งขึน้
โครงการสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอนนี้ จะเป็นเนื้อหาสําหรับครูผู้สอนทุกคน
ในฐานะคนจัดการเรียนการสอน คนผลิตสื่อ มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักนําประโยชน์ด้านการใช้สื่อ
สมัยใหม่ (New Media) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เรียนรู้การใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการการสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่นสําหรับจัดการเรียนรู้
2.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนําแอพพลิเคชั่นไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- ครูผู้สอนที่ไม่ใช่วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 รวมจํานวน 80 ท่าน
(ตามความสมัครใจ)
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการการสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่นสําหรับจัดการเรียนรู้
2. ผู้เข้ารับอบรมนําแอพพลิเคชั่นไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่ รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน
1. ประชุมคณะทํางานวางแผน
พร้อมทั้งวางแผนงานและ
ออกแบบรูปแบบการจัดอบรม

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)


ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)


2. อบรมเชิงปฏิบตั ขิ ับเคลื่อน
โครงการพัฒนาทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
แบ่งเป็น 3 รุ่นๆละ 2 วัน
3. สรุปโครงการ

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

1.น.ส.สมบูรณ์
ลาภถาวร
2.นางจันทนา
ทองอ่วม





5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการการสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่นสําหรับจัดการเรียนรู้
5.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนําแอพพลิเคชั่นไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 50,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

1. ประชุมคณะทํางานวางแผน
พร้อมทั้งวางแผนงานและ
ออกแบบรูปแบบการจัดอบรม
- ค่าอาหารกลางวัน
(1วัน*10คน*120บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(2มื้อ*35บาท*10คน)
- เอกสารการอบรม เล่มละ 50 บาท
(50 บาท*80 เล่ม = 4,000 บาท)
2. รุ่นที่ 1

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
5,900

1,200
700
4,000

44,100

รุ่นที่ 1

- ค่าอาหารกลางวัน
(80คน*120บาท*2วัน)

19,200

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(4มื้อ*35บาท*80คน)
- ค่าที่พัก
(10ห้อง*550บาท*2วัน)
ค่าวัสดุ = 2,700 บาท

11,200

รวมงบประมาณ

11,000
2,700
50,000

43,300

6,700
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
1.ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมทีม่ ีทักษะในการสร้าง
และใช้งานแอพพลิเคชั่นสําหรับจัดการเรียนรู้
2. ร้อยละของผู้เข้าอบรมทีน่ ําแอพพลิเคชั่นไปใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

วิธีวัดและประเมินผล
- สอบถาม
- นิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอน
- สัมภาษณ์

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสอบถาม
แบบนิเทศ ติดตาม
แบบสัมภาษณ์

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการการสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่นสําหรับจัดการเรียนรู้
8.2 ผู้เข้าอบรมนําแอพพลิเคชั่นไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
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โครงการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษาและ
การใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน (School Mis)
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบาย สพฐ.
ด้านคุณภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุวิมล ใจโปร่ง และคณะ
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติ
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้เป็นกระบวนการเดียวกัน สาระของ
ระเบียบดังกล่าวกําหนดบนพื้นฐานของนโยบายด้านการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักวิชา หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติ
ที่สถานศึกษากําหนดเพิ่มเติม อันจะสะท้อนคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะช่วยสร้าง
ความมั่นใจในกระบวนการดําเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นแก่นสังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามเป้าหมายการการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การดําเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ไม่มีระบบ จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้ การดําเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นงาน
ที่ต้องอยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการและหลักธรรมาภิบาล สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ การใช้งานโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS) ที่จัดโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดําเนินการอย่างเป็นระบบ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ทุกโรงเรียน
2.2 เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจระบบโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS)
ปีการศึกษา 2563 และสามารถบันทึกผลการเรียนของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อจัดทําข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบ
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูวิชาการ/ครูฝ่ายทะเบียน ครูสามารถเตรียมความพร้อมในด้านงานวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษาทุกระดับชั้นสามารถดําเนินงานได้ถูกต้องทุกคน
3.1.2 ครูวิชาการ/ครูฝ่ายทะเบียน ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผลของโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
จํานวน 121 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูวิชาการ/ครูฝ่ายทะเบียน ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผลของโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
มีความรู้ความเข้าใจในระบบโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS)
3.2.2 โรงเรียนทุกแห่งสามารถบันทึกผลการเรียนของนักเรียนทุกคนและยืนยันข้อมูล
ครบถ้วน
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 1
การประชุมคณะทํางานในจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้
การใช้งานระบบบริหารด้าน
งานวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา โปรแกรม SchoolMIS
กิจกรรมที่ 2
การจัดประชุมครูวิชาการ/ครูฝ่าย
ทะเบียนวัดผลเชิงปฏิบัติการ
อบรมบรรยาย ให้ความรู้การใช้
งานระบบบริหารด้านงานวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา
โปรแกรม SchoolMIS

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ





5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนมีการเตรียมความพร้อมในด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดได้ถูกต้อง
5.2 สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการกรอกข้อมูลการวัดและประเมินผลผ่านระบบ
School MIS
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6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 100,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กิจกรรมที่ 1
การประชุมคณะทํางานจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ให้ความรู้การใช้งานระบบ
บริหารด้านงานวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา โปรแกรม SchoolMIS
จํานวนคณะทํางาน 25 คน
-ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง
(25 คน X 190 บาทX 1 วัน)
-ค่าวัสดุ (เอกสารการประชุม)
กิจกรรมที่ 2
การจัดประชุมครูวิชาการ/ครูฝ่ายทะเบียน
วัดผลเชิงปฏิบัติการอบรมบรรยาย ให้
ความรู้การใช้งานระบบบริหารด้านงานวัด
และประเมินผลทางการศึกษา โปรแกรม
SchoolMIS
-ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง
(242 คน X 190 บาท X 2 วัน)
-ค่าวัสดุ (เอกสารการประชุม)
รวมงบประมาณ

6,000

4,750
1,250

94,000

91,960
2,040
100,000

-

96,710

3,290

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
1.ร้อยละครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนมีการเตรียม
ความพร้อมในด้านงานวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดได้ถูกต้อง
2.ร้อยละสถานศึกษาในสังกัดบันทึกผลการเรียนของ
นักเรียนได้ ถูกต้อง ครบถ้วนทันกําหนดเวลา

วิธีวัดและประเมินผล
ตรวจสอบ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
โปรแกรม
School MIS
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูวิชาการ/ครูทะเบียนวัดผลมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษา (SchoolMIS) ปีการศึกษา 2563 และสามารถบันทึกผลการเรียนของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ
8.2 โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
8.3 โรงเรียน เขตพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียนได้ตลอด
ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนถึงจบการศึกษา ตลอดจนการส่งต่อข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร
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โครงการ

การพัฒนาการใช้นวัตกรรมแบบฝึกอ่านออกเขียนได้สําหรับนักเรียนบนพื้นที่สูง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 : โดยใช้ระบบนิเทศเป็นฐาน
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบาย สพฐ.
ด้านโอกาส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวมาลี เจริญพนาวัลย์ และนายญาณวุฒิ วงศ์ใหญ่สินศิริ
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2558 มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 117 โรงเรียน ในจํานวนนี้
มีห้องเรียนสาขา จํานวน 57 ห้องเรียนและโรงเรียนขนาดเล็ก 18 โรงเรียน ซึ่งห้องเรียนสาขาส่วนใหญ่
มีครูไม่ครบชั้นเรียน ขาดครูผู้สอนที่มีความรู้ ความชํานาญในการสอนและขาดสื่อการสอน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงได้ดําเนินการจัดตั้งหน่วยพัฒนา Read Right For Child ขึ้น
โดยความรับผิดชอบของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและมีครูช่วยราชการจํานวน 5 คน
เป็นคณะทํางานในการขับเคลื่อนด้วยรูปแบบการสอนแบบ BBL ให้แก่ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
มาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 ของภาคเรียนที่ 2 มาจนถึง ปีการศึกษา 2560 ผลิตสื่อการสอนทีห่ ลากหลาย
และนําไปใช้ในการพัฒนาครูผู้สอนให้ตรงจุด โดยพัฒนาเครือข่ายครูต้นแบบในการสร้างบทเรียน
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล นิเทศติดตาม เพื่อให้ทราบผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
จากสภาพปัญหาและนโยบายดังกล่าว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
มีบทสรุปข้อเสนอแนะจากการพัฒนาการออก เขียนได้บนพื้นที่สูงเดิม ของคณะครูห้องเรียนสาขาและผู้บริหาร
โรงเรียนที่มีห้องเรียนสาขา ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง โรงเรียนบ้านแม่ตื่น โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง โรงเรียนบ้านแม่พูล โรงเรียน
บ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู และโรงเรียนบ้านห้วยนกกก ที่ใช้นวัตกรรมชั้น ป. 1 ทําให้พัฒนาการ
ด้านการอ่าน การเขียนดีขึ้น ผู้บริหาร ชุมชน ต้องการให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทํา
โครงการการพัฒนาการอ่านการเขียนโดยใช้แบบฝึกอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนบนพื้นที่สูง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนในโรงเรียนบนพื้นที่สูง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ห้องเรียนสาขาในเขตอําเภอท่าสองยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
2.2 เพื่อจัดสรรสื่อ แบบฝึกอ่านออกเขียนได้ให้นักเรียนบนพื้นที่สูงอําเภอท่าสองยาง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนมีผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
3.1.2 นักเรียนทุกคนได้รับจัดสรรสือ่ แบบฝึกอ่านออกเขียนได้
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้สื่อแบบฝึกอ่านออกเขียนได้
อย่างเหมาะสมและพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
3.2.2 นักเรียนโรงเรียนบนพื้นที่สูงอําเภอท่าสองยางระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มีพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ที่ดีขึ้น
4. วิธดี ําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

1 ประชุมเชิงปฏิบัติตรวจสอบ
เครื่องมือแบบฝึกการอ่านออก
เขียนได้
2 จัดสรรสื่อแบบฝึกอ่านออกเขียน
ได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
3 นิเทศติดตามการดําเนินงาน
โครงการฯ
4 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการฯ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)


ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ







5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.2 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีทักษะการใช้สื่อแบบฝึกการอ่านออกเขียน
ได้อย่างมีคุณภาพ
5.1 นักเรียนโรงเรียนบนพื้นที่สูงอําเภอท่าสองยางมีผลพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 500,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

1 ประชุมเชิงปฏิบัติตรวจสอบเครื่องมือแบบ
ฝึกการอ่านออกเขียนได้ จํานวนผู้เข้าร่วม
ประชุมจํานวน 35 คน

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
20,000.-

-

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(35 คน X190บาท X 2 วัน)

13,300.-

ค่าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง 5,000 บาท

5,000.-

ค่าวัสดุ จํานวน 1,700 บาท
1,700.2 จัดสรรสื่อแบบฝึกอ่านออกเขียนได้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

480,000.-

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
ค่าจัดพิมพ์แบบฝึก (ชุดละ 600 บาท x
800 คน) เป็นเงิน 480,000 บาท

480,000.-

3 นิเทศติดตามการดําเนินงานโครงการฯ

ใช้
งบประมาณ
โครงการ
นิเทศฯ

-

-

-

4 รายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ

-

-

-

-

18,300.-

481,700.-

รวมงบประมาณ

500,000.-
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
1. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-3 มีทักษะการใช้สื่อแบบฝึกการอ่านออกเขียน
ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและพัฒนาการอ่าน
การเขียนของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ

2. นักเรียนโรงเรียนบนพื้นที่สูงอําเภอท่าสองยาง
มีผลพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ที่ดีขนึ้ อย่างต่อเนื่อง

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
ใช้วิธีการสอบถาม
แบบนิเทศติดตาม
สัมภาษณ์ สังเกตการเรียน การใช้สื่อเพื่อ
การสอน
พัฒนาการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียน
บนพื้นที่สูง
วิธีวัดและประเมินผล

ประเมินพัฒนาการอ่าน
การเขียน

แบบประเมินการอ่าน
การเขียน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้แบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
ของนักเรียนบนพื้นทีส่ ูงได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
8.2 นักเรียนโรงเรียนบนพื้นที่สูงอําเภอท่าสองยางมีผลพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
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โครงการ
แผนงาน
กลยุทธ์

ส่งเสริมการศึกษาสายอาชีพ อาชีวศึกษา และทวิศึกษา
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบาย สพฐ.
ด้านโอกาส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจารุพัฒน์ แดงเรือ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยประเทศไทยได้มีการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี เพื่อให้การพัฒนา ประเทศมีความชัดเจน
และต่อเนื่อง โดยกําหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายให้ ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศ
ที่มีรายได้สูงภายในปี พ.ศ.2579 ภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยที่มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ประกอบกับการดําเนินนโยบายผลิตผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการจ้างงานทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ จึงเป็นนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาลที่ส่งต่อมายังกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้กําหนดกรอบนโยบายและจุดเน้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตามวิสัยทัศน์สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน โดยพันธกิจการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน
ให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่ม
สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กําหนดนโยบายโดยยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการพัฒนา
เศรษฐกิจยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งผู้เรียน
จะต้องมีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็นการผลิตกําลังคนให้มีปริมาณและ
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการกําลังคนสายอาชีพของสถานประกอบการ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีพของนักเรียน
ที่จบการศึกษาภาคบังคับ โดยทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในการส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีพ และดําเนินการจัดการศึกษาเรียนร่วมของหลักสูตรประกาศนียบัตร
(ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลายกับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อสายอาชีพในระดับที่สูงขึ้น หรือเพื่อใช้ประกอบอาชีพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางแนะแนวการการเรียนต่อสายอาชีพ
2.2 เพื่อดําเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ
2.3 เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทวิศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

206
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 58 แห่ง มีความเข้าใจ
ในแนวทางการการส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีพ และการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
3.1.2 บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในแนวทางการจัดการศึกษาทวิศึกษา จํานวน 4 แห่ง
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนในสังกัด สามารถแนะแนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพแก่นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.2.2 ครูแนะแนวมีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้แก่นักเรียนเกี่ยวกับ
การเรียนต่อในสายอาชีพตามสภาพบริบทของนักเรียนรายบุคคล
3.2.3 ครูที่รับผิดชอบงานทวิศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานการจัดการศึกษา
ทวิศึกษา
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่ รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ

1 ประสานหน่วยงานเครือข่าย
ต.ค.-ธ.ค.
จารุพัฒน์
การศึกษาอาชีพ
แดงเรือ
2 วางแผนการดําเนินงาน
พ.ย.-ธ.ค.
ปีงบประมาณ 2564
3 เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ต.ค.-พ.ค.
การส่งเสริมทักษะอาชีพ
นักเรียนและส่งเสริมการศึกษา
ต่อสายอาชีพของโรงเรียนใน
สังกัด สพป.ตาก เขต ๒
4 ชี้แจงสร้างความเข้าใจแนะแนว
ม.ค.-ก.พ.
ทางการดําเนินกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนต่อสายอาชีพ
5 เก็บข้อมูลการทางเลือกเกี่ยวกับ
ม.ค.-ก.พ.
การศึกษาต่อสายอาชีพผู้เรียน
6 ติดตามการดําเนินงานส่งเสริม
ก.พ.-มี.ค. เม.ย.-พ.ค.
การเรียนต่อสายอาชีพ
7 ติดตามการจัดการเรียนการ
ก.ค.-ส.ค.
สอนทวิศึกษา
8 สรุปผลการดําเนินงาน
ส.ค.-ก.ย.
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 เกิดความเข้าใจแนวทางการแนะแนวการการเรียนต่อสายอาชีพอาชีพให้แก่นักเรียนที่กําลังจะจบ
การศึกษาภาคบังคับ และตระหนักถึงความสําคัญของการสนับสนุนการดําเนินโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ
แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
5.2 เกิดความพึงพอใจในการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดการศึกษาทวิศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัด
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 31,600 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
ที่
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 ประชุมคณะกรรมการการส่งเสริม
การศึกษาสายอาชีพ
2 จัดทําสารสนเทศส่งเสริมทักษะอาชีพ
15,400
นักเรียนและศึกษาสายอาชีพฯ
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง (240x6คนx5วัน)
7,200
2.ค่าที่พัก=5,500 บาท
5,500
3.ค่าพาหนะ=2,700 บาท
2,700
3 ชี้แจงสร้างความเข้าใจแนะแนวทาง
การดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา
สายอาชีพในที่ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา
4 ติดตามการดําเนินงานส่งเสริม
การเรียนต่อสายอาชีพ
5 ติดตามการจัดการเรียนการสอน
16,200
ทวิศึกษาโรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง (240x6คนx5วัน)
7,200
2.ค่าที่พัก (500x6คนx2วัน)
6,000
3.ค่าพาหนะ =3,000 บาท
3,000
รวมงบประมาณ

31,600

-

31,600

-
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
ความเข้าใจแนวทางแนะแนวการการเรียนต่อ
สายอาชีพ
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

สัมภาษณ์,เก็บข้อมูล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสํารวจ

ติดตาม,สํารวจความคิดเห็น

แบบติดตาม

วิธีวัดและประเมินผล

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนในสังกัดมีความเข้าใจแนวทางการแนะแนวการการเรียนต่อสายอาชีพอาชีพให้แก่นักเรียน
ที่กําลังจะจบการศึกษาภาคบังคับ
8.2 สามารถดําเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้
เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
8.3 จัดการศึกษาทวิศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
แผนงาน
กลยุทธ์

ส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรอื่น
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบาย สพฐ.
ด้านประสิทธิภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจารุพัฒน์ แดงเรือ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2553) หมวด 2 มาตรา 10 ได้กล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาที่ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และมาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สนับสนุนการดําเนินการจัดการศึกษา
ทวิศึกษาของโรงเรียนในสังกัดร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และการจัดการศึกษาห้องเรียนสาขาของ
โรงเรียนในสังกัด ร่วมกับสถาบันศาสนา สังฆมณฑลนครสวรรค์ ซึ่งจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่
ในปีการศึกษา 2563
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เข้ามาร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อสามารถดําเนินการจัดการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับ
องค์กรอื่นได้
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดการศึกษาทวิศึกษา 4 โรงเรียน
3.1.2 นิเทศติดตามการดําเนินการการจัดการศึกษาห้องเรียนสาขา 5 แห่ง
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ดําเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยแม่สอด
3.2.2 ดําเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับ
สังฆมณฑลนครสวรรค์
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่ รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

1 การลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา
ร่วมกับวิทยาลัยแม่สอด
2 การลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา
ร่วมกับสังฆมณฑล

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ
จารุพัฒน์
แดงเรือ





5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 การดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
5.2 การดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาห้องเรียนสาขาร่วมกับสังฆมณฑลนครสวรรค์
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 2,780 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
ที่
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 การประชุมลงนามจัดทําบันทึกข้อตกลง
การจัดการศึกษาทวิศึกษาร่วมกับ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
2 การประชุมลงนามจัดทําบันทึก
2,780
ข้อตกลงการจัดการศึกษาห้องเรียน
สาขาร่วมกับสังฆมณฑลนครสวรรค์
1.ค่าอาหาร และอาหารว่างเครื่องดื่ม
2,280
(190บาทx20คน)
2.เอกสารและวัสดุ=500บาท
500
รวมงบประมาณ

2,780

-

2,280

500
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

การดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลงการจัด
การศึกษาทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
การดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษา
ห้องเรียนสาขาร่วมกับสังฆมณฑลนครสวรรค์
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

สัมภาษณ์,เก็บข้อมูล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสํารวจ

สัมภาษณ์,เก็บข้อมูล

แบบสํารวจ

ติดตาม,สํารวจความคิดเห็น

แบบติดตาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 การดําเนินการส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานอื่น มีสามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
8.2 การดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสายอาชีพดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.3 การดําเนินการจัดการศึกษาให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
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โครงการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบการศึกษาในระบบ เพื่อโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ําทางกาศึกษา
นโยบาย สพฐ.
ด้านโอกาส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจารุพัฒน์ แดงเรือ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรวัยเรียน ภายใต้
กฎหมายต่าง ๆ อาทิเช่น เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545 และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 กําหนดบทบาทหน้าที่
ขององค์กรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดําเนิน การเกี่ยวกับ การรับนักเรีย นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
นอกจากนี้ ยังมีบทบาทให้การดูแลการรับนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา
อื่นภายในจังหวัด กําหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม กํากับติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความสุจริต
โปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรม ตรวจสอบได้ การป้องกัน วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2564 ภายในเขตพื้นที่การศึกษาให้ได้ข้อยุติ จึงจัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อพิจารณาองค์ประกอบรายละเอียดเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัด เพื่อให้การดําเนินการ
สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2564 ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนการดําเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564
2.2 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสามารถดําเนินการรับนักเรียนตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 เกิดประสิทธิภาพได้
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 116 แห่ง
3.1.2 ประชากรวัยถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับที่เกิดปี พ.ศ.2557 อายุย่างเข้าปีที่เจ็ด
ในปีการศึกษา 2554 ในพื้นที่บริการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทั้ง 5 อําเภอ
3.1.3 นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 116 แห่ง ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนในสังกัด ดําเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ได้อย่างมีประสิทธิและ
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ
3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับนักเรียนทุกระดับ มีความเข้าใจ
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
3.2.3 หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป มีการรับรู้ เข้าใจ และสนับสนุน
การดําเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่ รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

1 วางแผนการดําเนินงาน
ต.ค.-ธ.ค.
ปีงบประมาณ 2564
2 ประสานหน่วยงานเครือข่าย
ต.ค.-ธ.ค.
3 ติดตามการจัดทําสํามะโน
ต.ค.-ธ.ค.
ประชากร เกิด พ.ศ.2557
ปีการศึกษา 2564
4 ประชุมคณะกรรมการรับ
ม.ค.-ก.พ.
นักเรียน ปีการศึกษา 2564
5 ประชุมครูรับนักเรียน
ม.ค.-ก.พ.
ปีการศึกษา 2564
6 จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การรับ
ม.ค.-ก.พ.
นักเรียน ปีการศึกษา 2564
7 สรุปผลการดําเนินงาน และ
วางแผนการเตรียมการรับ
นักเรียนปีการศึกษา 2565

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ
จารุพัฒน์
แดงเรือ

ก.ค.-ส.ค.

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 เกิดความเข้าใจแนวทางการแนะแนวการการเรียนต่อสายอาชีพอาชีพให้แก่นักเรียนที่กําลังจะจบ
การศึกษาภาคบังคับ และตระหนักถึงความสําคัญของการสนับสนุนการดําเนินโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ
แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
5.2 เกิดความพึงพอใจในการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดการศึกษาทวิศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
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6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 5,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) โดยใช้งบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 2 จํานวน 5,000 บาท
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
ที่
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 วางแผนการดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2564
2 ประสานหน่วยงานเครือข่าย
3 ติดตามการจัดทําสํามะโนประชากร
เกิด พ.ศ.2557 ปีการศึกษา 2564
4 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
6,000
ปีการศึกษา 2564
(ใช้งบที่ได้รับจัดสรร
1.ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จาก สพฐ.)
2,850
(190บ.x15คน)
2.เอกสารและวัสดุ=3,150
3,150
5 ประชุมครูรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2564
6 จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การรับ
3,000
นักเรียน ปีการศึกษา 2564
(ใช้งบที่ได้รับจัดสรร
3,000
1.วัสดุและติดตั้ง=3,000
จาก สพฐ.)
7 สรุปผลการดําเนินงาน
8 จัดซื้อกระดาษต่อเนื่องเพื่อ
6,000
- 6,000
(ใช้งบที่ได้รับจัดสรรจาก
เตรียมการรับนักเรียน
สพฐ. 1,000บาท และ
1.จัดซื้อวัสดุ=6,000
งบ สพป.ตาก เขต 2
5,000 บาท)

รวมงบประมาณ

15,000

-

2,850

12,150

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

ร้อยละของการรับรู้ความเกี่ยวใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินการการับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สัมภาษณ์,เก็บข้อมูล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสํารวจ

สัมภาษณ์,เก็บข้อมูล

แบบติดตาม

ติดตาม,สํารวจความคิดเห็น

แบบสํารวจ
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 การดําเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
8.2 เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการรับนักเรียนตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2564
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โครงการ

การติดตามเด็กเข้านักเรียนหยุดเรียน การตรวจสอบหลักฐานการศึกษา
และการยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบาย สพฐ.
ด้านโอกาส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจารุพัฒน์ แดงเรือ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากร
วัยเรียน ภายใต้กฎหมายต่าง ๆ อาทิเช่น เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับพ.ศ. 2545 กําหนดให้บิดามารดา หรือผู้ปกครอง มีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล
ได้รับการศึกษาภาคบังคับ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังมีหน้าที่ดําเนินการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่กลุ่มเป้าหมายประชากรที่มีอายุระหว่าง 3-17 ปี เป็นภารหน้าที่ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ในการติดตามเด็กที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่
เพื่อเข้าเรียน ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือไม่
ส่งเด็กที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาที่มิได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบเขตพื้นที่บริการของเด็กตรวจสอบ ติดตามให้ผู้ปกครองส่งเด็ก
เข้าเรียน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ติดตามตรวจสอบผลการส่งเด็กเข้าเรียนต่อไป การติดตาม
เด็กนักเรียนขาดเรียน นานกว่าที่กําหนด ดําเนินการตรวจสอบติดตามเพื่อให้เด็กได้เข้าเรียน หรือดําเนินการ
ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 และการหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน
และไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นทีข่ องนักเรียน ทั้งนี้ให้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนการ
ดําเนินการที่เกี่ยวกับการจัดทําหลักฐานทางการศึกษา ได้แก่ ทะเบียนนักเรียน การจัดทําระเบียนแสดงผล
การเรียน (ปพ.1) แบบการรายงานแบบผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.3) ประจําปีการศึกษา ซึ่งสถานศึกษา
ต้องดําเนินการตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ และตามแนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เป็นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อการดําเนินติดตามเด็กเช้าเรียน และนักเรียนหยุดเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2.2 เพื่อให้การจัดทําหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีความถูกต้องตามคําสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ
2.3 เพื่อติดตามตรวจสอบการยกเลิกหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยตามที่กฎหมายกําหนด
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนในสังกัด จํานวน 116 แห่ง ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามเด็กเข้าเรียน
และการติดตามนักเรียนหยุดเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.2 โรงเรียนในสังกัด จํานวน 116 แห่งจัดทําหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ได้อย่างถูกต้องเชื่อถือได้
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนในสังกัดดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามเด็กเข้าเรียนและนักเรียนหยุดเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
3.2.2 ครูที่ปฏิบัติงานจัดทําหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ความถูกต้อง
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่ รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

1 ดําเนินการตรวจสอบติดตาม
ต.ค.-ธ.ค.
การยกเลิกระเบียนแสดงผล
การเรียน (ปพ.1)
2 ประชุมตรวจหลักฐานการศึกษา
แบบรายงานผู้จบการศึกษา
(ปพ.3) ปีการศึกษา 2563
3 ดําเนินการติดตามนักเรียนหยุด
เรียน ปีการศึกษา 2564
4 ดําเนินการติดตามเด็กเข้าเรียน
ปีการศึกษา 2564
5 สรุปผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ม.ค.-มี.ค.

ผู้รับผิดชอบ
จารุพัฒน์
แดงเรือ

เม.ย.-พ.ค.
เม.ย.-พ.ค.
ก.ค.-ก.ย.
ส.ค.-ก.ย.
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 มีการดําเนินการติดตามนักเรียนหยุดเรียน ปีการศึกษา 2563
5.2 มีการดําเนินการตรวจสอบติดตามการยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
5.3 มีการตรวจหลักฐานการศึกษา แบบรายงานผู้จบการศึกษา (ปพ.3) ปีการศึกษา 2563
5.4 มีการดําเนินการติดตามเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 40,160 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณ
ที่
กิจกรรมและรายละเอียด
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 การตรวจสอบติดตามการยกเลิก
13,200
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง
(240บ x 6คน x 5วัน)
7,200
2.ค่าที่พัก (500บาท x 6คน)
3,000
3.ค่าพาหนะ=3,000 บาท
3,000
2 ตรวจแบบรายงานผู้จบการศึกษา
13,760
(ปพ.3) ปีการศึกษา 2563
1.ค่าอาหาร และอาหารว่าเครื่องดื่ม
4,560
(190บx12คนx2วัน=4,560 บาท)
2.ค่าที่พัก(600บx2คนx2วัน)
2,400
3.ค่าพาหนะ=5,800 บาท
5,800
4.เอกสารและวัสดุ=1,000 บาท
1,000
3 ดําเนินการติดตามนักเรียนหยุดเรียน
13,200
ปีการศึกษา 2564
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง
(240บx6คนx5วัน)
7,200
2.ค่าที่พัก(500บาทx6คน)
3,000
3.ค่าพาหนะ=3,000 บาท
3,000
4 ดําเนินการติดตามเด็กเข้าเรียน
ปีการศึกษา 2564
รวมงบประมาณ

40,160

-

39,160

1,000
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7. การประเมินผล
มีติดตามนักเรียนหยุดเรียน ปีการศึกษา 2563

สัมภาษณ์,เก็บข้อมูล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสํารวจ,ติดตาม

มีตรวจสอบติดตามการยกเลิกระเบียนแสดงผล
การเรียน (ปพ.1)
แบบรายงานผู้จบการศึกษา (ปพ.3)
ปีการศึกษา 2563 ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง
รวบรวมจัดส่ง สพฐ.
เด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564 ได้รับการติดตาม

สัมภาษณ์,เก็บข้อมูล

แบบสํารวจ,ติดตาม

สัมภาษณ์,เก็บข้อมูล

แบบสํารวจ,ติดตาม

สัมภาษณ์,เก็บข้อมูล

แบบสํารวจ,ติดตาม

ติดตาม,สํารวจความคิดเห็น

แบบสํารวจ,ติดตาม

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

วิธีวัดและประเมินผล

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนหยุดเรียน ปีการศึกษา 2563 ได้รับการติดตาม
8.2 การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) มีความถูกต้อง โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบ
8.3 แบบรายงานผู้จบการศึกษา (ปพ.3) ปีการศึกษา 2563 มีความถูกต้องตามคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการและตามแนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
8.4 เด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564 ได้รับการติดตามเพื่อให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด
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ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบาย สพฐ.
ด้านโอกาส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจารุพัฒน์ แดงเรือ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2553) หมวด 2 มาตรา 10 ได้กล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาที่ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และมาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2563 มีครอบครัวยื่นความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมายังสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 42 ครอบครัว จํานวนผู้เรียน 51 ราย ได้รับอนุญาตให้จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีหน้าที่ในการกํากับ ดูแล
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมการดําเนินการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เข้ามาร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อสามารถดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ผู้เรียน 51 ราย
3.1.2 นิเทศติดตามการดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้จัดการศึกษาจํานวน 22 ราย
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นิเทศติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2563
3.2.2 ดําเนินการประเมินผลการเรียนการสอนการจัดกรรศึกษาโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2563
3.2.3 ประเมินความพร้อมของครอบครัวที่ยื่นขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่ รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

1 ประชุมออกแบบการนิเทศ
ติดตามการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
2 นิเทศติดตามการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
3 ประชุมพิจารณาอนุญาตการยื่น
ขอจัดการศึกษา (ยื่นเดือน
มกราคม)
4 จัดสอบประเมินผลการเรียน
ปีการศึกษา 2563

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ก.พ.-มี.ค.

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ
จารุพัฒน์
แดงเรือ

ก.พ.-มี.ค.
ม.ค-ก.พ. เม.ย.-พ.ค.
ก.พ.-มี.ค. เม.ย.-พ.ค.

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 การดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
มีความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิผล
5.2 สามารถส่งเสริมให้ครอบครัวร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการพิเศษและความจําเป็น
ของผู้เรียนรายบุคคลได้
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 17,900 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
ที่
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 ประชุมออกแบบการนิเทศติดตาม
2,780
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1.ค่าอาหาร และอาหารว่าเครื่องดื่ม
2,280
(190บาทx12คน)
2.เอกสารและวัสดุ=500 บาท
500
2 นิเทศติดตามการจัดการศึกษาโดย
2,500
ครอบครัว
1.ค่าพาหนะ =2,000 บาท
2,000
2.เอกสารและวัสดุ =500 บาท
500
3 ประชุมพิจารณาอนุญาตการยื่นขอ
3,280
จัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564
1.ค่าอาหาร และอาหารว่าเครื่องดื่ม
2,280
(190บาทx12คน)
2.เอกสารและวัสดุ=1,000 บาท
1,000
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ที่
4

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
จัดสอบประเมินผลการเรียน
ปีการศึกษา 2563
1.ค่าอาหาร และอาหารว่าเครื่องดื่ม
(190บx6คนx6วัน)
2.เอกสารและวัสดุ=2,500 บาท

งบประมาณ
ที่ใช้
9,340

รวมงบประมาณ

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
6,840
2,500

17,900

-

13,400

4,500

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

การดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
มีความถูกต้อง
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

สัมภาษณ์,เก็บข้อมูล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสํารวจ

ติดตาม,สํารวจความคิดเห็น

แบบติดตาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ประชากรวัยถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด
8.2 การจัดการศึกษาที่ตรงกับความจําเป็นและความต้องการพิเศษที่เป็นการศึกษาทางเลือกสําหรับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

223
โครงการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กมีความสามารถพิเศษ
นักเรียนในโควตาพิเศษ และห้องเรียนพิเศษ
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบาย สพฐ.
ด้านโอกาส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจารุพัฒน์ แดงเรือ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรวัยเรียน
ภายใต้กฎหมายต่าง ๆ อาทิเช่น เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545 และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 กําหนดบทบาทหน้าที่
ขององค์กรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดําเนิน การเกี่ยวกับ การรับนักเรีย น
นอกจากนี้ ยังมีบทบาทให้การดูแลการรับนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมกับเขตพื้นที่
การศึกษาอื่นภายในจังหวัด กําหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม กํากับติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไป
ด้วยความสุจริตโปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรม ตรวจสอบได้ การป้องกัน วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2564 ภายในเขตพื้นที่การศึกษาให้ได้ข้อยุติ จึงจัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาองค์ประกอบรายละเอียดเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
เพื่อให้การดําเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
2.2 เพื่อสนับสนุนเด็กมีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ
2.3 เพื่อดําเนินการเกี่ยวการคัดเลือกนักเรียนในโควตาพิเศษเข้าเรียนในสถานศึกษาต่างๆ
2.4 เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการเปิดห้องเรียนพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2564
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กมีความสามารถพิเศษ
และนักเรียนในโควตาพิเศษ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 จํานวน 116 แห่ง
3.1.2 บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้
ความเข้าใจในการดําเนินงานสําหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามความจําเป็น
ความต้องการได้อย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ
3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับประสบการณ์ในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่ รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

1 ประสานหน่วยงานเครือข่าย
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.มี.ค.
2 การประเมินการเปิดห้องเรียน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.ก.พ.
พิเศษ ประจําปีการศึกษา 2564
3 สอบโครงการพัฒนา
ม.ค.มี.ค.
อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ รอบที่ 1
4 ประชุมคัดเลือกนักเรียนโควตา
ม.ค.-ก.พ.
เข้าเรียนโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์55 ปีการศึกษา2564
5 สอบคัดเลือกโครงการวิชาการ
ม.ค.มี.ค.
นานาชาติ รอบแรก
6 สรุปผลการดําเนินงาน
เม.ย.-มิ.ย.

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ
จารุพัฒน์
แดงเรือ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ผลการดําเนินงานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กมีความสามารถพิเศษ
และนักเรียนในโควตาพิเศษ
5.2 เกิดความพึงพอใจในการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดการศึกษาของเด็กพิการ
เด็กด้อยโอกาส เด็กมีความสามารถพิเศษ และนักเรียนในโควตาพิเศษ
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6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์.
จํานวน 14,420 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
ที่
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1 การประเมินการเปิดห้องเรียนพิเศษ
6,320
ประจําปีการศึกษา 2564
1.ค่าอาหาร และอาหารว่าเครื่องดื่ม
1,900
(190บาทx10คน)
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง
1,920
(240บาทx8คน)
3.ค่าที่พักเหมาจ่าย
1,000
(500บาทx2คน)
4.ค่าพาหนะ=500 บาท
500
5.เอกสารและวัสดุ = 1,000 บาท
1,000
2 สอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
2,850
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ 1
- ค่าอาหาร และอาหารว่าเครื่องดื่ม
2,850
(190บาทx15คน )
3 ประชุมคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้า
2,400
เรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55
ปีการศึกษา2564
1.ค่าอาหาร และอาหารว่าเครื่องดื่ม
1,900
(190คนx10คน)
2.เอกสารและวัสดุ = 500
500
4

สอบคัดเลือกโครงการวิชาการ
นานาชาติ รอบแรก
- ค่าอาหาร และอาหารว่าเครื่องดื่ม
(190บาทx15คน )
รวมงบประมาณ

2,850

-

2,850

14,420

-

12,920

1,500
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
การส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการ
เด็กด้อยโอกาส เด็กมีความสามารถพิเศษ และ
นักเรียนในโควตาพิเศษ
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

สัมภาษณ์,เก็บข้อมูล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสํารวจ

ติดตาม,สํารวจความคิดเห็น

แบบติดตาม

วิธีวัดและประเมินผล

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส
เด็กมีความสามารถพิเศษ และนักเรียนในโควตาพิเศษ
8.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดําเนินการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
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โครงการ

สนับสนุนการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบาย สพฐ.
ด้านโอกาส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ผู้รับผิดชอบ
นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ , นายพงศกรณ์ ทองคํา , นางสาวศิวพร ปัญณาวะ
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่นๆ
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญัติการศึกษา ปีการศึกษา 2542 หมวดที่ 6 มาตราที่ 6 กําหนดไว้ว่า
“การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” ประกอบกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด 7 มาตรา 63 โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงาน
และกิจกรรมในการแนะแนว ให้คําปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริม
ความประพฤติที่เหมาะสมความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน
กลายเป็นปัญหาสังคมหลายฝ่ายต่างวิตกกังวลกับเหตุที่เกิดขึ้น เช่น ความปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมทางสังคม
ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว ปัญหายาเสพติด ละเมิดสิทธิเด็ก การถูกกระทํา ความรุนแรงในครอบครัว และ
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะสําเร็จหรือลดปัญหาดังกล่าวลงได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนจึงเป็นระบบที่จะเข้าไปดูแลส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน
หลายด้านๆ และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจ และวางใจให้กับผู้ปกครอง อีกทั้ง
มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิต พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
และส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดให้ปี พ.ศ.2562 – 2565 เป็น “ปีแห่งการรู้จักรัก
เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 จึงได้จัดทําโครงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน กิจกรรมการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
การเยี่ยมบ้านนักเรียนขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การพัฒนาส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อเสริมสร้างขวัญกําลังใจแก่นักเรียน ครอบครัว ผู้ปฏิบตั ิงานฯ และสถานศึกษา
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนในสังกัด จํานวน 58 โรงเรียน
3.1.2 นักเรียน จํานวน 58 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
3.2.2 นักเรียนและครอบครัวมีขวัญกําลังใจ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. กําหนดหลักเกณฑ์ฯ และพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่สมควร
ได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครอง และ
พิทักษ์สิทธิเด็ก
- แจ้งโรงเรียนคัดกรองนักเรียน ,
เยี่ยมบ้านนักเรียน และคัดเลือก
นักเรียนที่มีคุณสมบัติฯ ส่ง สพป.
ตาก เขต 2
- จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
ดําเนินการ / จัดซื้อของใช้เครื่องอุปโภค บริโภค ให้โรงเรียน
จํานวน 58 ชุด ๆ ละ 800 บาท
- โรงเรียนเป็นตัวแทน สพป.ตาก
เขต 2 มอบของเยี่ยมบ้านนักเรียน
3 - รายงานผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)


ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

















5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 โรงเรียนในสังกัดมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 100
5.2 นักเรียนและครอบครัวมีขวัญกําลังใจ ร้อยละ 100
5.3 เด็กนักเรียนได้รับการดูแลและช่วยเหลือได้ทันท่วงที ร้อยละ 100



ผู้รับผิดชอบ
นายพงศ์ศาสตร์
ไพรสินธุ์ ,
นายพงศกรณ์
ทองคํา ,
นางสาวศิวพร
ปัญณาวะ
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6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 46,400 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมที่ 1. การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

1 กําหนดหลักเกณฑ์ฯ เพื่อพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนที่สมควรได้รับการ
ช่วยเหลือ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิเด็ก
2 ดําเนินการมอบของใช้ เครื่องอุปโภค
บริโภค แก่นักเรียนที่สมควรได้รับการ
ช่วยเหลือ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิเด็ก
เยี่ยมบ้านนักเรียน
- จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
ดําเนินการ / จัดซื้อของใช้เครื่องอุปโภค
บริโภค ให้โรงเรียนจํานวน 58 ชุด ๆ ละ
800 บาท
3 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน
รวมงบประมาณ

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

46,400.46,400.-

46,400.
46,400.-

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
7.1 โรงเรียนในสังกัดมีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
7.2 นักเรียนและครอบครัวมีขวัญกําลังใจ

วิธีวัดและประเมินผล
- การนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล
- การสัมภาษณ์ สังเกต

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนในสังกัดมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็ง
8.2 นักเรียนและครอบครัวมีขวัญกําลังใจ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
- การสัมภาษณ์
สังเกต
- แบบประเมิน

230
โครงการ

พัฒนาขับเคลื่อนสถานศึกษาทั้งระบบพร้อมรับสูก่ ารประเมินสถานศึกษาพอเพียง
และยกระดับสูศ่ ูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบาย สพฐ.
ด้านโอกาส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ผู้รับผิดชอบ
นายญาณวุฒิ วงศ์ใหญ่สินศิริ/นางสาวประกายรุ้ง เกตุอุดม
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่นๆ
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม2563 - กันยายน 2564
1.หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู้ มุ่งพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโดยมีเป้าหมาย ปี 2563สถานศึกษาทุกแห่ง
ในเขตพื้นที่ต้องนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมการเรียนรู้ทุกระดับชั้นและสร้างเครือข่าย
สู่ชุมชน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติในวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมและเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มุ่งขับเคลื่อนขยายผลและประเมินสถานศึกษา
พอเพียง ตามกลยุทธ์ที่ 2 ของ สพฐ. อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทยและ
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
โดยมีโรงเรียนแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(สถานศึกษาพอเพียง) ที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว จํานวน 62 โรงเรียน
และศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างน้อยเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 ศูนย์
ในปี 2563 ปัจจุบันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2ได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบ 116 โรงเรียน ตามหนังสือที่ ศธ 0272/1293
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงระดับจังหวัด โดยการประเมินสถานศึกษาพอเพียงนั้นต้องผ่านการศึกษาธิการ
จังหวัดตาก ดังนั้น กลุ่มงานนิเทศฯและกลุ่มงานสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดทํา
“โครงการพัฒนาขับเคลื่อนสถานศึกษาทั้งระบบพร้อมรับสู่การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและ
ยกระดับสู่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงทั้ง 116 แห่งในสังกัดให้เกิดความยั่งยืน
2.2 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนเป็นแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 116 โรงเรียน
ได้รับการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาพอเพียงเกิดความยั่งยืนด้านการศึกษา
3.1.2 โรงเรียนในสังกัด สพป. ตาก เขต 2 ได้รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาทั้ง 7 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2563
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนในสังกัด สพป. ตาก เขต 2ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดี
ด้านความพอเพียง
3.2.2 สถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)
3.2.3 ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global
Goals for Sustainable Development)
4. ขั้นตอนในการดําเนินงานงาน
ที่ รายละเอียดกิจกรรมการ
ดําเนินงาน
1.

เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
สู่ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา
- การเขียนแผน การออกแบบ
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงงานบูรณาการ
มกราคม 2563
ณ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
อําเภอแม่ระมาด
3. นิเทศติดตามการดําเนินงาน
พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่
ศูนย์การการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา
- นิเทศติดตามโรงเรียน
- การสร้างเครื่องมือ แบบสังเกต
สะท้อนเพื่อการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ญาณวุฒิ วงศ์ใหญ่สินศิริ
ประกายรุ้ง อุดมเกตุ
ศึกษานิเทศก์
วิทยากรระดับจังหวัด/
ภาค แก่โรงเรียน
ทั้ง 7 โรงเรียน (โรงเรียน
บ้านสันป่าไร่,
บ้านแม่ระมาดน้อย,
ไทยราษฎร์คีร,ี รวมไทย
พัฒนา 6,บ้านแม่ระเมิง
,รวมไทยพัฒนา 5)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



2.





ผู้รับผิดชอบ



ศึกษานิเทศก์
องค์คณะ ก.ต.ป.น.
นิเทศอาสา/ผู้ทรงวุฒิ
ครูห้องเรียนสาขา/
บุคลากรที่เกีย่ วข้อง
(ศึกษานิเทศก์ ใช้
รูปแบบการนิเทศแบบ
ทีม/Coaching
Mentoring ฯลฯ
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ที่
4.

6.

รายละเอียดกิจกรรมการ
ดําเนินงาน
การประชุมถอดบทเรียน
นิทรรศการศาสตร์พระราชา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2563 นิทรรศการสถานศึกษา
ต้นแบบเวทีเสวนา/การ
เสริมแรงเกียรติคณ
ุ
ณ โรงเรี ย นไทยราษฎร์ คี รี
เดือน มีนาคม 2564
- สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ
ต่อ สพป. ตาก 2
- ส่งข้อมูลคัดกรองพื้นฐาน
การประเมินศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา
ส่ง สพฐ.

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)



ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)





ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบ
โรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียน
(โรงเรียนบ้านสันป่าไร่,
บ้านแม่ระมาดน้อย,ไทย
ราษฎร์ครี ,ี รวมไทย
พัฒนา 6,บ้านแม่ระเมิง
,รวมไทยพัฒนา 5)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารการศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่ม
ศึกษานิเทศก์ทุกคน
ตัวแทน ก.ต.ป.น.

5. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
- ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ร้อยละความพึงพอใจของครูและผู้บริหาร โรงเรียนที่เข้ารับการยกระดับสถานศึกษาพอเพียงนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทั้งระบบทั้งองค์กร
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6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 113,000 บาท (ขอถั่วจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ
ที่
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
15,000
พัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
สู่ศูนย์การเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา
- การเขียนแผน การ
ออกแบบกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง
- โครงงานบูรณาการ
- การทํา MOU
ร่วมกับสรรพ
วิทยาคม
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
จุดที่ 1 : โรงเรียน
บ้านสันป่าไร่
- การทํา MOU ร่วมกับ
สรรพวิทยาคม
- ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
11,400
ว่างและเครื่องดื่ม
(30 คน x 2 วัน x 190บาท)
- ค่าวิทยากร 2 คน
(600 x 6 ชั่วโมง)
3,600
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3.

4.

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
นิเทศติดตามการดําเนินงาน
พัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
สู่ศูนย์การการเรียนรู้หลัก
งบนิเทศติดตามฯ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา
- นิเทศติดตามประเมินด้วย
เครื่องมือ ร่องรอยตาม
ตัวชี้วัดการประเมินศูนย์ฯ
แบบสังเกตสะท้อนเพื่อการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืน
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
การประชุมถอดบทเรียน
57,860
นิทรรศการศาสตร์
พระราชา พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ภาคเรียนที่ 2ปี
การศึกษา 2563
นิทรรศการสถานศึกษา
ต้นแบบเวทีเสวนา/การ
เสริมแรงเกียรติคุณ 7 โล่
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
12,160
-ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม
( 64 คน x 190บาท )
35,000
- จัดนิทรรศการ1 วัน 7 บูท
นิทรรศการละ 5,000 บาท
(5,000 บาท X 7 บูท)
3,000
- ค่าที่พัก
(6 ห้อง X500บาท)
7,700
- ค่าโล่เกียรติคุณ 7 อัน
(1,100บาท X 7 อัน)
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ที่
4.

5.

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
การประชุมถอดบทเรียน
ศาสตร์พระราชาโดยใช้
พื้นที่เป็นฐาน พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2564
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(40คน x 2 วันx190บาท)
- ค่าวิทยากร 3 คน
(600x 8 ชั่วโมง)
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
2,000 บาท
- ค่าวัสดุ =8,290 บาท
5.1 สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน
5.2 ส่งข้อมูลคัดกรอง
พื้นฐานการประเมิน
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ส่ง สพฐ.
- ค่าอาหารว่าง
อาหารกลางวัน
ผู้เข้าร่วม 15 คน X 190
บาทเป็นเงิน 2,850 บาท
- ค่าที่พัก 6 ห้อง X 500
บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
4,000 บาท
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช้
30,290

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

15,200
4,800
2,000
8,290
9,850

2,850
3,000
4,000
113,000

8,400

88,610

15,990
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
ร้อยละความพึงพอใจของครู โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประเมิน
สถานศึกษาพอเพียงผ่านการเตรียมความพร้อมสู่การยกระดับ
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา

วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
-สอบถามความพึงพอใจ -แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงผ่าน 5 โรงเรียน
8.2 เขตพื้นที่การศึกษามีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
อย่างน้อย 5 ศูนย์แต่ละปีการศึกษา
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โครงการ

พัฒนาการบริหารงบประมาณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 (งบประจํา )
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพฐ.
ด้านประสิทธิภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรวรรณ สุยะวงศ์ และนางสุภาพ นภาประทุม
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาที่ดําเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
1.หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้บริหารจัดการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 เนื่องจากงบประมาณมีอยู่จํากัด จึงจําเป็นต้องกําหนดกรอบการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านการศึกษา
เทคโนโลยี การเมืองและสังคม มีการพัฒนาการและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการมากขึ้น ตลอดจนสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศในยุคปัจจุบันและการปฎิรูปการศึกษาทําให้ต้องการปรับแผนปรับนโยบายและกลยุทธ์
การบริหารการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูผู้สอน
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจํา โดยเฉพาะผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เป็นกลไกสําคัญที่จะนําหลักการและ
แนวคิดต่าง ๆ ไปสู่การปฎบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุด
2.วัตถุประสงค์
เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สามารถดําเนินงานตามภารกิจบรรลุ
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เป้าหมาย
3.1 หน่วยงานในสังกัด จํานวน 116 โรงเรียน 5 โรงเรียนสาขา และ 59 ห้องเรียนสาขา
3.2 สามารถบริหารจัดการได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ตามนโยบายจุดเน้นกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาม เขต 2 อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

1 จัดทรัพยากรเพื่อเป็นปัจจัย
ในการบริหารจัดการตามภารกิจ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ ให้
เพียงพอตามสภาพความจําเป็น
ตามนโยบายและเกณฑ์ที่กําหนด
2 ประเมินผล / รายงานผล

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)



ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)



ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)



ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ



น.ส.อรวรรณ
สุยะวงศ์



5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ร้อยละของจํานวนโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐาน
5.2 ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จํานวน 3,000,000 บาท
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณ
ที่
รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน
รายละเอียด
รวมเงิน
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
-ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
60,000.00
60,000.00
-ค่าเบี้ยเลีย้ ง ที่พัก พาหนะ
327,000.00
327,000.00
-ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง
100,000.00
100,000.00
-ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
100,000.00
100,000.00
-ค่ากําจัดขยะมูลฝอย
2,000.00
2,000.00
-ค่าใช้จ่ายงานพิธวี ันสําคัญฯ
10,000.00
10,000.00
-ค่าวัสดุสํานักงาน
360,000.00
360,000.00
-ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
380,000.00
380,000.00
-ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาครุภัณฑ์
60,000.00
60,000.00
-ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
90,000.00
90,000.00
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-ค่าจ้างลูกจ้าง
630,000.00
630,000.00
-พ.ร.บ.รถยนต์
16,000.00
16,000.00
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ที่
2.

งบประมาณ

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

รายละเอียด

ค่าสาธารณูปโภค
-ค่าไฟฟ้า
-ค่าประปา
-ค่าโทรศัพท์/โทรสาร
-ค่าขนส่งไปรษณีย์
-ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต

รวมเงิน

520,000.00
12,000.00
75,000.00
150,000.00
108,000.00

520,000.00
12,000.00
75,000.00
150,000.00
108,000.00

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

3,000,000.00

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
1. จํานวนโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เป็นไปตามมาตรฐาน
2. ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจในการส่งเสริม
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีวัดและประเมินผล
ประเมินผลงาน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบประเมินผล

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สามารถบริหารงานบรรลุ ตามภารกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพและผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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โครงการ
แผนงาน
กลยุทธ์
นโยบาย สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ตรวจสอบ ติดตาม ละ พัฒนางานตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายใน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ด้านประสิทธิภาพ
หน่วยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
นางอมราพร สุริยะวรรณ
โครงการใหม่
โครงการต่อเนื่อง
อื่น ๆ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 เพื่อให้
หน่วยรับตรวจ ดําเนินงานบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เล็งเห็นความร่วมมือในการร่วมกัน
ช่วยเหลือ ดูแล ปรึกษา แนวทางการดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่กําหนด การสร้าง
เครือข่ายงานตรวจสอบภายในจึงเป็นกิจกรรมที่ให้ความเชื่อมั่น รวมทั้งการให้คําปรึกษาต่อหน่วยรับตรวจ
ดําเนินงานตามระเบียบ กฎหมาย การสั่งการและตามแนวทางที่ราชการกําหนด
หน่วยตรวจสอบภายใน มีแนวคิดในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยรับตรวจ โดยการสร้าง
เครือข่ายงานตรวจสอบภายใน และการพัฒนาอบรมความรู้ การฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน การนิเทศงาน
เป็นต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยรับตรวจสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานการประกอบการเบิกจ่ายเงินใน
เบื้องต้น และสามารถให้คําปรึกษา แนะนําแก่บุคลากรในสังกัดได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งเพื่อให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนปัญหา และหาแนวทางที่เป็นข้อปฏิบัติ
ร่วมกัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา
ในการบริหารงบประมาณและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต
2.2 ตรวจสอบ ติดตาม การดําเนินงานการเงิน บัญชี รายงานการเงิน วิเคราะห์ประเมินผลรายงาน
บัญชีตามระบบ GFMIS ของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง
2.3 พัฒนาและสร้างเครือข่ายงานตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยเหลือ ให้คําปรึกษา คําแนะนํา
เกี่ยวกับระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการปฏิบัติงานให้กับสถานศึกษา
2.4 เพื่อให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนปัญหาและหาแนวทางที่เป็นข้อปฏิบัติร่วมกัน และเป็น
การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน เครือข่ายงานตรวจสอบภายใน และสถานศึกษา
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบ ติดตาม ตามแผนการตรวจสอบประจําปี จํานวน 10 โรงเรียน
2. เครือข่ายตรวจสอบภายในกลุ่มโรงเรียนละ 5 คน ประกอบด้วยผู้อํานวยการสถานศึกษา รอง
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ครูปฏิบัติหน้าที่การเงิน บัญชี ในสถานศึกษา ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ 5 คน
รวมทั้งสิ้น 50 คน เพื่อช่วยเหลือ ให้คําปรึกษา คําแนะนําแก่สถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. เพื่อให้สถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบ ได้รับความรู้ แนวทางการปฏิบัติงาน ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ที่เกี่ยวข้องและใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้อง ตามระเบียบที่กําหนด
2. เพื่อสร้างเครือข่ายในการติดตามปฏิบัติงาน การบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัดและใช้จ่าย งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่ รายละเอียดกิจกรรมการดําเนินงาน
1 กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
แต่ละกิจกรรม
2 ตรวจสอบการดําเนินงานการเงิน
การบัญชี พัสดุ การบริหาร
งบประมาณ การจัดทําบัญชี
สถานศึกษา การจัดซื้อจัดจ้าง
ของสถานศึกษาในสังกัด
3 ตรวจสอบการดําเนินงานบริหาร
งบประมาณการเงิน การบัญชี
ในระบบ GFMIS ตรวจสอบและสอบ
ทานวิเคราะห์ประเมินผล รายงาน
การเงินบัญชี ในระบบ GFMIS สพป.
ตาก เขต 2 และการรายงานผล
ตรวจสอบ
4 การสรุปผลการดําเนินงาน และ
การรายงานผล
- รายงานผลการตรวจสอบภาย
ในประจําปี
- รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ตค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(มค.-มีค.)

ไตรมาส 3
(เมย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(กค.-กย.)

ผู้รับผิดชอบ
อมราพร







อมราพร
สุริยะวรรณ





อมราพร
สุริยวรรณ



อมราพร
สุริยะวรรณ
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบตามเป้าหมาย
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวนเงิน 37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) **(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่
รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน
งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 การตรวจสอบ ติดตาม ให้คําปรึกษา แนะนํา
32,000
นิเทศ ด้านการบริหารงบประมาณ
สถานศึกษา จํานวน 25 รร.
-ค่าเบี้ยเลี้ยง
12,000
(240x2คนx25วัน = 12,000 บาท
-ค่าเช่าที่พัก
10,000
(500x2คนx108คืน = 10,000 บาท
-ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง ( 10,000 บาท )
10,000
2 ตรวจสอบการดําเนินงานบริหารงบประมาณ
การเงิน การบัญชี ในระบบ GFMIS
ตรวจสอบและสอบทานวิเคราะห์ประเมินผล
5,000
5,000
รายงานการเงินบัญชี ในระบบ GFMIS
สพป.ตาก เขต 2 และการรายงานผล
ตรวจสอบ
- ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณทัง้ สิ้น
7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
สพป.ตาก เขต 2 และสถานศึกษาที่เป็น
หน่วยรับตรวจ บริหารจัดการงบประมาณ
ได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย
มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
เกิดความโปร่งใส

37,000

-

วิธีวัดและประเมินผล
รายงานการตรวจสอบ

32,000

5,000

เครื่องมือวัดและประเมินผล
กระดาษทําการ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร้อยละ 80 สถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ บริหารจัดการงบประมาณ ได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร เกิดความโปร่งใส
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โครงการ

การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพฐ.
ด้านประสิทธิภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวทิพวรรณ ลาวเมือง
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กําหนดให้มีการดําเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
สู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายและส่งผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษาและให้มีการกํากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน
ช่วยเหลือ และพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็งมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ การนิเทศการศึกษา
เป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น ประกอบกับสภาพปัญหาของโรงเรียนในสังกัดนั้น
ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ รวมถึงความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ส่งผลให้การบรรลุตามมาตรฐานและจุดหมายของ
หลักสูตรของผู้เรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ขาดความต่อเนื่องและยั่งยืน และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนทั้งในระดับชาติและระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ จึงเห็นสมควรให้มีการส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศและการนิเทศ
อย่างมีส่วนร่วมโดยคณะกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ก.ต.ป.น.) และคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 มีความตระหนักและเห็นความสําคัญดังกล่าว จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากร
ทางการศึกษาและศึกษานิเทศก์ทุกคนได้ไปช่วยเหลือในการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สูงขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
2.2 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่อย่างเป็นระบบ
2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและบรรลุมาตรฐาน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ ก.ต.ป.น.และจนท. ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
รวม 4 ครั้ง/ปี จํานวน 35 คน
3.1.2 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวนภาคเรียนละ 2 ครั้ง
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
3.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในทุกระดับชั้นสูงขึ้น

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผูร้ ับผิดชอบ

1. สังเคราะห์และรวบรวมผลการ
พ.ย. 63
น.ส.ทิพวรรณ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของ
ลาวเมือง
โรงเรียน
2 จัดทําเอกสารประกอบการ
ธ.ค. 63 ก.พ. 64 พ.ค. 64 ก.ย. 64
ประชุม
3. จัดประชุมคณะกรรมการ
ธ.ค. 63 ก.พ. 64 พ.ค. 64 ก.ย. 64
อนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาค
เรียนละ 2 ครั้ง รวม 4 ครั้ง / ปี
4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
ม.ค.– มี.ค. พ.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
และนิเทศการศึกษาโรงเรียนใน
64
64
64
สังกัด
5. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ก.ย. 64
ข้อมูลผลการดําเนินงานประเมิน
และสรุปผลการดําเนินงาน จัดทํา
รายงานผลงาน
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.2 คณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่อย่างเป็นระบบ
5.3 สถานศึกษาในสังกัด 121 โรงเรียน ได้รับการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ทําให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
5.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับโรงเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เพิ่มขึ้น
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6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 74,080 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

1. สังเคราะห์และรวบรวมผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
2 จัดทําเอกสารประกอบการประชุม
3. จัดประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ
ก.ต.ป.น. ภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวม
4 ครั้ง / ปี
- ค่าเบี้ยประชุม
(1,600 บาท*9คน*3 ครั้ง )
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(70 บาท*35คน*3 ครั้ง )
-ค่าอาหารกลางวัน
(120 บาท*35คน*3ครั้ง )
- ค่าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง = 6,930 บาท
4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัด
5. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ดําเนินงานประเมินและสรุปผลการ
ดําเนินงาน จัดทํารายงานผลงาน
รวมงบประมาณ

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
4,000
4,000
70,080
43,200
7,350
12,600
6,930

74,080

43,200

26,880

4,000
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตพื้นที่อย่างเป็นระบบ
3. สถานศึกษาในสังกัด 121 โรงเรียน ได้รับการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ทําให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับโรงเรียน
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น

สัมภาษณ์/สอบถาม

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสัมภาษณ์
แบบสอบถาม

ตรวจสอบ

แบบตรวจสอบ

นิเทศ ตรวจสอบ

แบบนิเทศติดตาม

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ

แบบนิเทศติดตาม
ตรวจสอบ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ก.ต.ป.น.) มีวิธีการหรือแนวทางในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
8.2 โรงเรียนทุกโรงได้รับการนิเทศติดตามจากคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การจัดการศึกษา
8.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับโรงเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น
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โครงการ

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสพป.ตาก เขต 2
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพฐ.
ด้านประสิทธิภาพ
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นายญาณวุฒิ วงศ์ใหญ่สินศิริและ นางสาวประกายรุ้ง อุดมเกตุ
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
1.หลักการและเหตุผล
“การนิเทศการศึกษา” เป็นกระบวนการที่สําคัญอีกทั้งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
อย่างมีระบบโดยใช้“กระบวนการนิเทศห้องเรียน” สามารถช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาให้ “ครูผู้สอน”
สามารถปรับวิธีการสอน วางแผนกระบวนการสอนให้ตรงกับสภาพผู้เรียน ความแตกต่างของบุคคลได้ยึดหลัก
“เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ”ตามมาตรา 22 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง ในการบริหารจัดการ ชั้นเรียนสร้างวงจร
ห้องเรียนคุณภาพ ซึ่งทําให้ผเู้ รียนมีคุณภาพที่ดีขึ้น จากวิธีการ “ประเมินผลคุณภาพการศึกษา”จากผลการสอบ
O-net ผลการทดสอบ NTระดับชาติและผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading
Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2561 ของปีที่ผ่านมานั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ทีม่ ีค่าพัฒนาการความก้าวหน้าที่ดีขึ้นผูเ้ รียนมีสมรรถนะหลักและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นไปตามจุดเน้นของหลักสูตรขั้นพื้นฐานกําหนดไว้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเกิดค่านิยม 12 ประการ
ที่ดี ผู้เรียนสามารถบูรณาการสร้างทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น
รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในการนําไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์พร้อมสู่การปรับตัวในสังคม
ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขซึ่งปีการศึกษา 2562 นี้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การนิเทศการศึกษาทั้งระบบ 100% มีกระบวนการใช้ข้อมูลเดิมเป็นฐาน คือ ผลการนิเทศปีการศึกษาที่ผ่านมานั้น
วิเคราะห์ สะท้อนผลและนําข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงสู่แนวปฏิบัติทมี่ ุ่งเน้นงานส่งเสริม สนับสนุนด้าน“พัฒนา
สร้างเครือข่ายการนิเทศ”ในปีการศึกษา 2563 - 2564 นี้ เพื่อจะทําให้เกิดการพัฒนาระบบการนิเทศให้มี
ความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน เครือข่ายที่เข้มแข็งนั้นสามารถคิดวิเคราะห์ สร้างชุดเครื่องมือ ออกแบบแผนการนิเทศ
เลือกเทคนิคการปฏิบัติ วิธีการที่มีประสิทธิภาพตรงตามพื้นที่บริบทเป้าหมายของโครงการตามนโยบายและ
จุดเน้น บนพื้นฐานการทํางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม ประกอบด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาตามความจําเป็น ผู้บริหารการศึกษา ในระดับเขตพื้นที่ ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาประธานกลุ่มทั้ง 13 กลุ่ม ในขอบเขตของการดูแลทั้ง 5 อําเภอ
ครูต้นแบบผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา องค์กรต้นแบบและหน่วยงานอื่นๆเป็นต้น
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษาจึงได้กําหนดกรอบทิศทาง
การดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพเกิดความสอดคล้องกับนโยบายในปัจจุบัน ดังนี้ 1) งานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 2) งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 3) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
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การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 4) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนา
ระบบบริหารและการจัดการศึกษากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ตระหนักยึดหลัก
เข้าใจปัญหา เข้าถึงข้อมูลการนําผลการนิเทศ ทั้ง 116 โรงเรียน มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการแก้ปัญหา
พัฒนาการดําเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมาประกอบกับศึกษาสภาพปัญหาบริบทของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ซึ่งมีข้อค้นพบ ดังนี้ ประเด็นที่ 1: การปฏิบัติงานของ
ศึกษานิเทศก์พื้นที่ห่างไกลระยะห่างของโรงเรียนกับอีกโรงเรียนต้องใช้เวลานาน โรงเรียนที่ตั้งส่วนมากพื้นที่
เป็นเนินเขา และด้านเชิงปริมาณโรงเรียนกับจํานวนศึกษานิเทศก์ไม่สมดุลกัน (121 โรงเรียน ต่อ ศึกษานิเทศก์
13 คน) ประเด็นที่ 2:ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจการพัฒนางาน
ด้านวิชาการ คือ งานระบบนิเทศภายในโรงเรียนถ้าโรงเรียนไม่มีระบบนิเทศ ติดตามภายในโรงเรียนที่ดี
ผลกระทบเชิงลบ จะส่งผลให้คุณภาพผู้เรียนไม่เป็นไปตามมาตรฐานและจุดหมายของหลักสูตรในการพัฒนา
ผู้เรียนที่กําหนดประเด็นที่ 3: เขตพื้นที่และโรงเรียนไม่นําผลสรุปการนิเทศ ผลการสอบระดับชาติ หรือ
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)มาวิเคราะห์ข้อมูล ผลกระทบด้านบวก
ผลกระทบด้านลบ เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสังกัด
ในการนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เล็งเห็นมิตผิ ลกระทบเชิงบวกทีจ่ ะส่งผล
ต่อความสําเร็จขององค์กรได้ คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและระดับโรงเรียนตามลําดับ
อีกทั้งพัฒนาระบบการทํางานพลังทีมที่ใช้เทคนิคการนิเทศรูปแบบต่างๆ ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564
โดยใช้รูปแบบ“การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน” ร่วมกับ 9Steps to Sustainable Success
ที่เน้นขับเคลื่อนการนิเทศภายในระดับโรงเรียนอย่างเข้มแข็งและได้รับการนิเทศห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งระบบ 100%
ดังนั้น ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา ตามคําสั่ง
สพป. ตาก เขต 2 จึงได้จัดทํา “โครงการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
สพป. ตาก เขต 2 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” และพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาให้เป็น
ทีย่ อมรับของชุมชนอย่างแท้จริงต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ให้มีการวางแผน กําหนดแนวทางการนิเทศ ติดตามการบริหาร
และการจัดการศึกษางานโครงการนโยบายและจุดเน้นของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
2.2 เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีเทคนิคการนิเทศ รูปแบบต่างๆ สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
วิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ (Active Learning ) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์ทุกคน ศึกษา วางแผน ออกแบบ “คู่มือการปฏิบัติงานด้านการนิเทศ
รายบุคคล” โดยพัฒนา “ชุดเครื่องมือนิเทศ” สามารถเลือกรูปแบบ ให้มีเครื่องมือการนิเทศ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ตนรับผิดชอบได้ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาสูงขึ้นตามลําดับได้
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3.เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 จํานวน 121 โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม โครงการระดับสพฐ./เขตพื้นที่
3.1.2 จํานวน 58 ห้องเรียนสาขาในสังกัดได้รับ การนิเทศ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง
3.1.3 จํานวน 13 กลุ่มโรงเรียนในสังกัดยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างระบบนิเทศ
ในภาพรวมของกลุ่มโรงเรียน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนได้รับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 โรงเรียนเกิดความเข้าใจ ในการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน สร้างความเข้มแข็ง
ด้วยเครือข่ายการนิเทศได้ ทั้งการจัดทําแผนการนิเทศหรือคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
3.2.3 ครูผู้สอนสามารถปรับวิธีการสอน ใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning )
เน้นการคิดวิเคราะห์ใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ “ยึดเด็กเป็นสําคัญ” เด็กฝึกทักษะการคิด เรียนรู้ผ่านโครงงาน
ส่งผลการสอบระดับชาติทุกระดับมีพัฒนาการที่ดีขึ้น (O-net, NT, RT)
3.2.4 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ สามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)ตามมาตรฐานของสถานศึกษาและนําผลการวิเคราะห์
สะท้อนภาพการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
4.ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
รายละเอียดกิจกรรม
การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

1.

เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ



2.

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสร้าง
เครื่องมือนิเทศ โครงการตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการ
พิเศษอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการศึกษา(การพัฒนา
วิชาการด้านวิชาชีพ)
- การพัฒนา ปรับปรุงแผนนิเทศ
- ปฏิทินการนิเทศของศึกษานิเทศก์
ทุกคน
- การจัดทําคูม่ ือปฏิบัติงานรายบุคคล
แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการนิเทศโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐานระดับเขตพื้นที่
(การพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ด้วย
รูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลายวิธกี าร)



ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

1.นายญาณวุฒิ วงศ์
ใหญ่สินศิริ
2. น.ส.ประกายรุ้ง
อุดมเกตุ
ศึกษานิเทศก์
วิทยากรระดับ
จังหวัด/ภาค
โรงเรียนทั้ง 7
โรงเรียน
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ที่
3.

4.

5.

รายละเอียดกิจกรรม
การดําเนินงาน
การประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาระบบงานนิเทศภายใน
สถานศึกษาทั้ง5 อําเภอ
(จัดทําคู่มือนิเทศระดับอําเภอ ระดับ
สถานศึกษา)
 อําเภอแม่สอด
 อําเภอแม่ระมาด
 อําเภอพบพระ
 อําเภอท่าสองยาง
 อําเภออุ้มผาง
การดําเนินการนิเทศ ติดตาม เพือ่
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาคเรียน
ที่ 2/2563
- การตรวจเยี่ยมการเตรียมความ
พร้อมเปิดภาคเรียน
- การติดตามหลักสูตรสถานศึกษา
(การประเมินการใช้ การพัฒนา
การปรับปรุง)
- การนิเทศ การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ Active Learning
การนิเทศเรื่องเร่งด่วน เรื่องอื่นๆ
นิเทศติดตามห้องเรียนสาขา“ก.ต.ป.น.
สัญจรพบนักสู้ครูดอย/ประชุมสัมมนา
ห้องเรียนสาขาอําเภอท่าสองยาง
อําเภออุ้มผาง อําเภอแม่ระมาด
- นิเทศติดตามห้องเรียนสาขา
อําเภอท่าสองยาง
อําเภอแม่ระมาด อําเภออุ้มผาง
- การสร้างเครื่องมือแบบสังเกต
สะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บนพื้นที่สูง

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ศึกษานิเทศก์
วิทยากรระดับ
จังหวัด/ภาค





ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ผู้รับผิดชอบ





ศึกษานิเทศก์
คณะ ก.ต.ป.น.
นิเทศอาสา/
ผู้ทรงวุฒิ
ครูห้องเรียน
สาขา/บุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง
(ศึกษานิเทศก์
ใช้รูปแบบการ
นิเทศแบบทีม/
Coaching
Mentoring
ฯลฯ )
ศึกษานิเทศก์
องค์คณะ
ก.ต.ป.น.
นิเทศอาสา/
ผู้ทรงวุฒิ
ครูห้องเรียน
สาขา/บุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง
(ศึกษานิเทศก์
ใช้รูปแบบการ
นิเทศแบบทีม/
Coaching
Mentoring
ฯลฯ )
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ที่
6.

รายละเอียดกิจกรรม
การดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

การประชุมรายงานผลการนิเทศ
การศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2563
- รายงาน วิเคราะห์ผล สะท้อนผล
ของโครงการที่รับผิดชอบ นําผลการ
ประเมินระดับชาติวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม
- ภาพรวมผลการนิเทศ
ทั้ง 5 อําเภอ
การดําเนินการนิเทศ ติดตาม
ภาคเรียนที่ 1/2564
- การตรวจเยี่ยมการเตรียมความ
พร้อมเปิดภาคเรียน
- การติดตามโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา
- รายงานผลการนิเทศ ติดตามเปิด
ภาคเรียน







ศึกษานิเทศก์
คณะ ก.ต.ป.น.
นิเทศอาสา/
ผู้ทรงวุฒิ
ครูห้องเรียน
สาขา/บุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง
(ศึกษานิเทศก์
ใช้รูปแบบการ
นิเทศแบบทีม/
Coaching
Mentoring
ฯลฯ )

8. สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตาม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2564
- รายงานผู้บริหารตามลําดับ
- รายงานต่อคณะ
ก.ต.ป.น.
- รายงานต่อผู้แทนอําเภอ/
ประธานกลุ่มโรงเรียน 13 กลุ่ม





ศึกษานิเทศก์
ทุกคน
คณะ ก.ต.ป.น.
ผู้แทนอําเภอ
ประธานกลุ่ม
โรงเรียน
13 กลุ่ม

7.

ผอ.สพป ตาก 2
รอง ผอ.สพป
ตาก 2
ศึกษานิเทศก์
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5. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
5.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศแบบบูรณาการ 100% โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
วิเคราะห์บริบท พาคิด พาทํานําสู่การปฏิบัตติ ามนโยบายจุดเน้นของ สพฐ.และระดับเขตพื้นที่ 10 จุดเน้น
5.1.2 โรงเรียนได้รับการนิเทศตามจุดเน้นพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สามารถชี้แนะ
สร้างแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยประกาศเป็นนโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษา การบริหารและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมงานพัฒนา
“สร้างเครือข่ายการนิเทศ”จัดทําคําสั่งการดําเนินงานขับเคลื่อน ในรูปแบบอนุคณะกรรมการนิเทศฯ
“แผนพัฒนาคุณภาพด้านการอ่าน” ระดับกลุ่มโรงเรียนทั้ง 13 กลุ่ม การทํา MOU ระดับเขต/โรงเรียน/ ระดับ
ห้องเรียน ให้เกิดกระบวนการวงจรคุณภาพ
5.1.3 โรงเรียนมีโครงการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ที่จะทําให้ผลค่าเฉลี่ยระดับสํานักงานเขตพื้นที่ ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NTนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
“ข้อมูลการทดสอบวัดผลระดับชาติ”ของ สพป. ตาก เขต 2 มีพัฒนาการทีส่ ูงขึน้ ตามลําดับด้วยรูปแบบ
“9STEP”
5.1.4 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีระบบการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน โดย “จัดทําแผน
และคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน”อย่างเข้มแข็ง สร้างเครื่องมือ แผนการนิเทศโดยโรงเรียนใช้ห้องเรียน
เป็นฐาน
5.1.5 ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีการจัดทํา“คู่มือการดําเนินงานตามโครงการอย่างมีระบบ
”มีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการนิเทศทุกปี ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร
5.1.6 โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 ตลอดจนจัดทํา “รายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)”ระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
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6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
.จํานวน 300,000 บาท (ขอถั่วจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
ที่
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสร้าง
4,460
เครื่องมือนิเทศ โครงการตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการ
พิเศษอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการศึกษา(การพัฒนา
วิชาการด้านวิชาชีพ)
2.1การพัฒนา ปรับปรุงแผนนิเทศ
2.2ปฏิทินการนิเทศของศึกษานิเทศก์
ทุกคน
2.3การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล
2.4แต่งตั้ง คํา สั่ งคณะกรรมการนิเ ทศ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐานระดับเขตพื้นที่
(การพัฒ นาวิช าชี พศึกษานิ เ ทศก์ด้ว ย
รูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลายวิธีการ)
กํ า หนดการจั ด กิ จ กรรม ธั น วาคม
2563
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1.ประชุมทําคู่มือนิเทศ/อบรมพัฒนา
กระบวนการนิเทศ PlCระดับ
สถานศึกษา
1.1 จัดประชุม
2,660
(14คน*190บาท)
1.2 ค่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับเชี่ยวชาญ 1 คน 3 ชั่วโมง
1,800
(1คน*600บาท*3 ชั่วโมง)
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
3. การประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบงานนิเทศภายในสถานศึกษาทั้ง 5
อําเภอ (จัดทําคู่มือนิเทศระดับอําเภอ
ระดับสถานศึกษา)
 อําเภอแม่สอด
 อําเภอแม่ระมาด
 อําเภอพบพระ
 อําเภอท่าสองยาง
 อําเภออุ้มผาง
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
3.1 อําเภอละ 36 คน
(36คน*190บาท*5อําเภอ)
3.2 ค่าที่พัก
(500บาท*6 ห้อง )
3.3 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง เดินทางไป
อําเภอแม่ระมาด พบพระ ท่าสองยาง
อุ้มผาง 6,000 บาท

งบประมาณ
ที่ใช้
43,200

4. การดําเนินการนิเทศ ติดตาม เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่
2/2563
4.1 การตรวจเยี่ยมการเตรียมความ
พร้อมเปิดภาคเรียนอําเภออุ้มผาง
อําเภอท่าสองยาง อําเภอแม่ระมาด
อําเภอแม่สอด อําเภอพบพระ
นิเทศแบบบูรณาการ
- นิเทศตามภารกิจหลัก
- นิเทศโครงการยกระดับผล
สัมฤทธิทางการเรียน
RT,NT,O-Net
- นิเทศโครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทย
พื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก
โดยใช้ระบบนิเทศเป็นฐาน

111,860

ที่

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
-

34,200
3,000
6,000
-

-
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ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
- นิเทศโครงการพัฒนาการใช้
นวัตกรรมแบบฝึกอ่านออกเขียนได้
สําหรับนักเรียนบนพื้นที่สูง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โดยใช้ระบบนิเทศเป็นฐาน
- นิเทศโครงการพัฒนารูปแบบการ
นิเทศ ติดตามสถานศึกษาคุณธรรม
(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
- นิเทศโครงพัฒนาขับเคลื่อน
สถานศึกษาทั้งระบบพร้อมรับสู่การ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียงและ
ยกระดับ สู่ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
- นิเทศโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
- นิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
- นิเทศโครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยากร
คํานวณ
- นิเทศโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
- นิเทศตามจุดเน้น 10 จุดเน้น สพป
ตาก 2 และตามนโยบายอื่นๆ
4.2 การติดตามหลักสูตรสถานศึกษา
(การประเมินการใช้ การพัฒนาการปรับปรุง)
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active
Learning(การนิเทศเรื่องเร่งด่วน เรื่องอื่นๆ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายนิเทศ
87,360
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง (240บาท*28วัน*13 คน )
12,500
2. ค่าที่พัก ( 500บาท*25คืน )
3. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง = 12,000 บาท
12,000
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ที่

5.

6.

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
นิเทศติดตามห้องเรียนสาขา“ก.ต.ป.น.
สัญจรพบนักสู้ครูดอย/ประชุมสัมมนา
ห้องเรียนสาขาอําเภอท่าสองยาง
อําเภออุ้มผาง อําเภอแม่ระมาด
5.1 นิเทศติดตามห้องเรียนสาขา
อําเภอท่าสองยาง อําเภอแม่ระมาด
อําเภออุ้มผาง
5.2 การสร้างเครื่องมือ แบบสังเกต
สะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นที่สูง
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1. ค่าประชุมคณะ ผู้บริหาร ก.ต.ป.น
ศึกษานิเทศก์ ครูสาขา
(25 คน*190บาท )
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 วัน 2 คืน
(3วัน*240บาท * 20คน )
3. ค่าที่พักเหมาจ่าย 2 คืน
(500บาท*20คน * 2 คน )
4. ค่าน้ํามัน คันละ 2,000 บาท 4 คัน
=10,000 บาท
5. ค่าวัสดุ = 2,232 บาท
การประชุมรายงานผลการนิเทศ
การศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2563
6.1 รายงาน วิเคราะห์ผล สะท้อนผล
ของโครงการที่รับผิดชอบ นําผลการ
ประเมินระดับชาติวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
ระบบการนิเทศ ติดตาม
6.2 ภาพรวมผลการนิเทศทั้ง 5 อําเภอ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1. ค่าประชุมคณะ ผู้บริหาร ก.ต.ป.น
ศึกษานิเทศก์ ผู้เกี่ยวข้อง
(20คน*190บาท )
2. ค่าวัสดุ = 6,298 บาท

งบประมาณ
ที่ใช้
51,382

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

4,750
14,400
20,000
10,000
2,232
10,098

-

3,800
6,298
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ที่

7.

8.

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
การดําเนินการนิเทศ ติดตาม ภาคเรียน
71,300
ที่1/2564
7.1 การตรวจเยี่ยมการเตรียมความ
พร้อมเปิดภาคเรียน และใช้การนิเทศ
แบบบูรณาการในแต่ละโครงการใน
แผนปฏิบัติการ
7.2 การติดตามโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษารายงานผลการนิเทศ
ติดตาม เปิดภาคเรียน
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง
(240บาท*15วัน*13คน )
2. ค่าที่พัก
(500บาท*25คืน )
3. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง = 12,000 บาท
สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตาม
7,700
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
- รายงานผู้บริหารตามลําดับ
- รายงานต่อคณะ ก.ต.ป.น.
- รายงานต่อผู้แทนอําเภอ/ประธาน
กลุ่มโรงเรียน 13 กลุ่ม
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1. ค่าประชุมคณะ ผู้บริหาร ก.ต.ป.น
ศึกษานิเทศก์ ผู้เกี่ยวข้อง
(30 คน*190บาท=5,700 บาท
2. ค่าวัสดุ = 2,000 บาท
รวมงบประมาณ

300,000

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
-

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ
-

46,800
12,500
12,000
-

5,700

2,000
1,800

287,670

10,530
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธกี ารวัดและ
การประเมินผล

ผลลัพธ์ความสําเร็จเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับ“การนิเทศบูรณาการ 1. ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน”
การนิเทศ ติดตาม
1.1 ศึกษานิเทศก์สามารถจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน(การนิเทศ)
2.ตรวจสอบเอกสารบ่งชี้
จัดทําปฏิทินงานนิเทศอย่างเป็นระบบได้
ผลลัพธ์ความสําเร็จ
1.2 ศึกษานิเทศก์สามารถจัดทําชุดเครื่องมือนิเทศ
(คู่มือปฏิบัติงาน/ปฏิทิน
กระบวนการมุ่งเน้นพัฒนาครูผู้สอน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน การนิเทศ/ชุดเครื่องมือ
นิเทศของศึกษานิเทศก์)
2.ร้อยละของโรงเรียนที่มีระบบในการบริหารจัดการที่ดีด้าน 1. ตรวจสอบการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมี
หลักสูตรสถานศึกษา
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้เรียนที่แตกต่างระหว่างบุคคลและ 2. นิเทศห้องเรียนเป็น
บริบท
ฐาน สังเกตการณ์สอน
2.1ระดับปฐมวัย: ร้อยละของโรงเรียนทีส่ ่งเสริมการจัด
การจัดกิจกรรม/
กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active โครงงาน/วิชาอื่นๆ
Learning) ด้วยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ร่องรอยบ่งชี้ความสําเร็จ
* หลักสูตรสถานศึกษา
2.2ระดับขั้นพื้นฐาน: ร้อยละของโรงเรียนที่ส่งเสริมใน
รายวิชาที่เน้นจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) หรือ
ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน
การใช้ปัญหาเป็นฐานโดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
* โครงงานบ้าน
โครงงาน/โครงงานคุณธรรมหรือโครงงานวิชาอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ปรับปรุงหลักสูตรที่ตรงความต้องการของผู้เรียนและชุมชน * โครงงานคุณธรรม/
โครงงานสาระอื่นๆ
* แผนการสอน
1. ตรวจสอบการจัดทํา
3. ร้อยละของโรงเรียนตระหนัก เข้าใจ นโยบายการ
ขับเคลื่อนพัฒนาการด้านภาษาไทยสู่การปฏิบัติทั้งองค์กร
แผนพัฒนายกระดับ
3.1 ร้อยละของกลุ่มโรงเรียนที่มีการวางแผนขับเคลื่อน
พัฒนาภาษาไทย
ตามข้อตกลงMOUระดับเขตพื้นที่ ระดับกลุ่มโรงเรียน
2. พัฒนาเครือข่ายการ
และระดับห้องเรียน
นิเทศรูปแบบกลุ่ม
3.2 ร้อยละของการพัฒนาเครือข่าย ระดมทรัพยากรบุคคล โรงเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ

เครื่องมือวัดและ
การประเมินผล
1. แบบประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน
ของกลุ่มนิเทศฯ
2. แบบบันทึก
ข้อมูล
1. แบบติดตาม
ตรวจสอบการ
จัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา
2.แบบบันทึกนิเทศ
ห้องเรียน

1. แบบนิเทศ
ติดตามพัฒนา
ภาษาไทย
2. แบบสอบถาม
การขับเคลื่อน
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้าน
ภาษาไทย ป.1-ป.3
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ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการวัดและ
การประเมินผล
4. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการนิเทศ ติดตามการ 1. ผลลัพธ์เชิงปริมาณ/
จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT)
เชิงคุณภาพการ
ตรวจสอบ
2. นิเทศ ติดตาม

เครื่องมือวัดและ
การประเมินผล
- แบบนิเทศ
ติดตาม DLTV

5. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการนิเทศ ติดตามการ - ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
- แบบนิเทศ
จัดการเรียนรู้ในเขตพื้นที่พิเศษ
นิเทศ ติดตามตรวจสอบ ติดตามเขตพื้นที่
พิเศษ
6. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีความเข้มแข็ง มีการบริหาร - นิเทศ ติดตามระบบ
- แบบนิเทศ
จัดการโดยใช้หลัก S.B.M พร้อมความเข้มแข็งในการบริหาร ประกันคุณภาพภายใน ติดตามตรวจสอบ
จัดการสร้างระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
กระบวนการ
7. พัฒนาการผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติสูงขึ้นจากปี
- นิเทศ ติดตาม
- แบบนิเทศ
การศึกษา 2561
ตรวจสอบโครงการยก ติดตามการยก
7.1 การทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของ
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์คุณภาพ
ผู้เรียน (Reading Test : RT)
ผู้เรียน
7.2 การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติNT
7.3 ผลการทดสอบ O-Net ป.6 และ ม.3
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจ“หลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัต”ิ สามารถส่งเสริม
ขับเคลื่อนคุณภาพด้านวิชาการมีการสร้าง“ระบบการนิเทศภายใน”ที่เน้นห้องเรียนเป็นฐานได้ส่งเสริม
สนับสนุน ขับเคลื่อนขั้นตอนการทํางาน “9step สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา”อย่างต่อเนื่องเกิดผลลัพธ์ที่ดี
ต่อ“ระบบประกันคุณภาพภายใน”อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครอง ชุมชน ยอมรับ
8.2 ครูที่ได้รับการนิเทศ ติดตามสามารถปรับวิธีการสอน จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เข้าใจเด็ก
เป็นรายบุคคลตามความแตกต่างส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนทําให้เกิดผลพัฒนาการด้านทดสอบระดับชาติ
ทุกระดับของ สพป.ตาก เขต 2 สูงขึ้น
8.3 ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีแผนการนิเทศที่ใช้กระบวนการ และเครื่องมือการนิเทศที่มีคุณภาพ

260
โครงการ
แผนงาน
กลยุทธ์
นโยบาย สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะงาน/โครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน

สร้างเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลุ่มนโยบายและแผน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ด้านประสิทธิภาพ
กลุ่มนโยบายและแผน
นางชุติมา มีพัฒนะ และคณะ
 โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ตุลาคม 2563– กันยายน 2564

1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีหน้าที่สําคัญประการหนึ่งในการดําเนินงาน
ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์เป็นสําคัญพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถอยู่ร่วม ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข จัดงบประมาณตามยุทธศาสตร์และความต้องการจําเป็น โดยเน้นความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม การบริหารที่ยึดโรงเรียนเป็นฐาน จัดทํา
ข้อมูล สารสนเทศให้ครอบคลุม ถูกต้อง เผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสะดวก เป็น
ที่พงึ พอใจของผู้รับบริการ โดยมีระบบการวางแผนการดําเนินการตามแผน การกํากับติดตามผลอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้การดําเนินการตามภารกิจดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็น
ต้องดําเนินงานอย่างเป็นระบบ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงจัดทําโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
กลุ่มนโยบายและแผน เพื่อการบริหารจัดการขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
2.2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบายความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมี
คุณภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 กลุ่มงานนโยบายและแผน
3.1.1 มีขอ้ มูลสารสนเทศเพื่อใช้กําหนดทิศทางและกลยุทธ์จัดการศึกษา มีการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศด้วยเทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อกําหนดทิศทางกลยุทธ์จัดการศึกษา
การบริหารจัดการศึกษา บริการหน่วยงานและประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม คุม้ ค่า
3.1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด แผนบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตามรายไตรมาส และสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.3 มีปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อวางแผนการบริหารของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.1.4 การดําเนินงานขยายชั้นเรียน การจัดตั้ง ยุบเลิก รวมและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3.2 กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
3.2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัด
การศึกษาตามความสําคัญ จําเป็น ขาดแคลน ให้มีคุณภาพ
3.2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสามารถบริหารงบประมาณเป็นไปตาม
ภารกิจที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
3.2.3 นักเรียนประจําพักนอน ได้รับการดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3.2.4 นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน
3.3.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 มีรายงานผลการดําเนินงานระหว่างปี
และสิ้นปีงบประมาณ สําหรับเป็นข้อมูลประกอบการบริหารโครงการและจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการในปีต่อไป
3.3.2 สาธารณชนรับทราบผลการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.3.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้รับรองคณะผู้ตรวจติดตามฯ และได้
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และนโยบายตามหลักเกณฑ์การตรวจติดตาม
ประจําปีงบประมาณ
3.3.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รับทราบผลการตรวจติดตามการ
ดําเนินงานประจําปี เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาในปีต่อไป อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

1. กลุ่มนโยบายและแผน
1. วิเคราะห์และพัฒนานโยบาย
ทางการศึกษาของ ศธ.และ สพฐ.
2. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามรายไตรมาส
4. จัดทําแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
5. จัดทําแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
6. การขยายชั้นเรียน การจัดตั้ง
รวม เลิกและโอนสถานศึกษาฯ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)



















ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรักสิตา
ตุ่นจันทร์
และบุคลากร
กลุ่มนโยบาย
และแผนทุกคน
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ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

2 กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
1. ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์
การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
ประจําปี 2565
2. ประชุมพิจารณาคําขอ/จัดสรร
งบประมาณประจําปี 2564
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
3. ติดตามการดําเนินงาน
รับทราบปัญหาอุปสรรคโรงเรียน
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564 ตรวจสอบ
ความเสียหาย หรืออื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
– ครุภัณฑ์

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)











ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)









ผู้รับผิดชอบ
นายพรเทพ
เกื้อเม่ง และ
บุคลากร
กลุ่มนโยบาย
และแผนทุกคน



- งานก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม

- นักเรียนพักนอน
- โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ
3. กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและ
รายงาน
1.จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานแผนปฏิบัติการ
ประจําปี
-จัดจ้างทําเอกสารรูปเล่มรายงาน
ผลการดําเนินงาน
2.นําเข้าข้อมูลโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ/งบดําเนินงาน
สพฐ.และงบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อม
รายงานโครงการผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR)

นางนิธินันท์
รัฐจิตติพงศ์
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ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน
3. รายงานผลการดําเนินงานตาม
แบบติดตามและประเมินผลฯ
ตามแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.
(ตามตัวชี้วัดของ สพฐ. ) ผ่าน
ระบบ e-Mes และรับการ
ประเมินเชิงประจักษ์
4.รายงานผลการดําเนินงานตาม
นโยบาย สพฐ.พร้อมรับการตรวจ
ราชการ สพฐ.
5.รายงานและรับการตรวจ
ติดตามตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)


ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)


ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)










ผู้รับผิดชอบ
นางนิธินันท์
รัฐจิตติพงศ์

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 กลุ่มงานนโยบายและแผน
5.1.1 มี แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2564 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
แผนบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายไตรมาส ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก 2 แลสถานศึกษาไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
5.1.2 ประชาชนและประชากรวัยเรียนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้ศึกษา
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
5.2 กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
5.2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณตามความ
สําคัญ จําเป็น/ขาดแคลน
5.2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาบริหารงบประมาณได้เป็นไปตามภารกิจ
ที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการและเป็นไปตามความจําเป็นเร่งด่วน
5.3 กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
5.3.1 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
- สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจําปี 2563 จํานวน 300 เล่ม พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รับทราบถึงผลการตรวจติดตามการ
ดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2564
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6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 286,600 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

1. กลุ่มงานนโยบายและแผน
1.1 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
1.) ประชุมวิเคราะห์โครงการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ,
ค่าอาหารกลางวัน ( 55 คน*190 บาท )
2.) ประชุมกําหนดกรอบทิศทางการจัด
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ,
ค่าอาหารกลางวัน ( 55 คน*190 บาท )
3.) ประชุมจัดทํารูปเล่มแผนปฏิบัติการฯ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ,
ค่าอาหารกลางวัน ( 15 คน*190 บาท )
- ค่าถ่ายเอกสารและวัสดุ
2.) จัดทํารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (200บาท*150 เล่ม)
1.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ตามรายไตรมาส
- ประชุมพิจารณางบประมาณตาม
แผนปฏิบัติฯ จํานวน 4 ครั้ง
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ( 190 บาท*4 ครั้ง*30 คน )
- ค่าถ่ายเอกสารและวัสดุ
1.3 การจัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน
- ประชุมจัดทําแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน จํานวน 2 ครั้ง
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ( 190 บาท*20 คน*2 ครั้ง )
- ค่าถ่ายเอกสารและวัสดุ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
84,000

10,450
10,450

2,850
30,250
30,000
23,800

-

22,800
1,000
9,600

-

7,600
2,000
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ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

1.4 การจัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัด
- ประชุมจัดทําแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 2 ครั้ง
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (190บาท*20คน*2 ครั้ง )
- ค่าถ่ายเอกสารและวัสดุ
1.5 การขยายชั้นเรียน การจัดตั้ง รวม เลิก
และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การประเมิน จํานวน 5 ครั้ง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240บาท*10คน*5 ครั้ง)
- ค่าที่พัก ( 500บาท*5 ห้อง*2 คืน )
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง =3,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารและวัสดุ =5,000 บาท
- การนําเสนอขอความเห็นชอบ
คณะอนุกรรมการฯ กศจ.ตาก และ สพฐ.
- ค่าถ่ายเอกสารและรูปเล่ม=5,000บาท
2. กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
2.1. ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์การจัดทํา
คําขอตั้งงบประมาณประจําปี 2564
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(25 คน*35 บาท*1 มื้อ )
2.2 ตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างโรงเรียน
ประกอบการจัดตั้งงบประมาณ
ประจําปี 2564
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (10 คน* 240 บาท )
- ค่าที่พัก ( 10 คน*500 บาท )
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 5,000 บาท
- ค่าเอกสาร/วัสดุ 1,500 บาท
2.3. ประชุมพิจารณาคําขอ/จัดสรร
งบประมาณประจําปี 2564
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
(20 คน*35 บาท*1มื้อ *3 ครั้ง)

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ใช้สอย
ค่าวัสดุ
9,600

7,600
2,000

30,000

12,000
5,000
3,000

5,000

5,000
875

875

13,900

2,400
5,000
5,000

2,100

-

2,100

1,500

-
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ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
2.4. ติดตามการดําเนินงาน รับทราบปัญหา
15,600
อุปสรรค โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564ตรวจสอบ ความเสียหาย
หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.ครุภัณฑ์
2.งานก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
3.นักเรียนพักนอน
4.โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
3,600
(15 คน* 240 บาท )
- ค่าที่พัก
5,000
(10 คน*500 บาท )
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง = 5,000 บาท
5,000
- ค่าเอกสาร/วัสดุ = 2,000 บาท
2,000

3. กลุ่มติดตาม ประเมินผลและรายงาน
3.1จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจําปี
-จัดจ้างทําเอกสารรูปเล่มรายงานผลการ
ดําเนินงาน จํานวน 300 เล่ม*150 บาท
3.2 นําเข้าข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติ
การ/ งบดําเนินงาน สพฐ.และงบประมาณ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงาน
โครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR)
- จัดประชุมสร้างความเข้าใจผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ จํานวน 2 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
(190บาท*30คน*2 ครั้ง)
- ค่าถ่ายเอกสาร

45,000

-

13,400

-

-

45,000

11,400
2,000
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
3.3 รายงานผลการดําเนินงานตาม
14,900
แบบติดตามและประเมินผลฯ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ.(ตามตัวชี้วัดของ สพฐ. ) ผ่าน
ระบบ e-Mes และรับการประเมินเชิง
ประจักษ์
- จัดประชุมชี้แจงแบบติดตามและประเมินผล
11,400
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
(190บาท*30คน*2 ครั้ง)
3,500
- ค่าวัสดุ
11,740
3.4 ความก้าวหน้าการดําเนินงานและ
จัดประชุมเตรียมรับ/ซักซ้อมการประเมิน
เชิงประจักษ์
รวม จํานวน 1 ครั้ง
5,700
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
(190บาท*30คน)
3,500
- ค่าถ่ายเอกสาร/จัดทํารูปเล่มรายงานเตรียม
รับการประเมินเชิงประจักษ์
2,540
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
12,085
3.5 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย
สพฐ.พร้อมรับการตรวจราชการ สพฐ.
- จัดประชุมผู้รับผิดชอบตามนโยบาย สพฐ.
และรับการตรวจราชการ สพฐ.เชิงประจักษ์
3,800
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
(190บาท*20คน)
1,000
- ค่าถ่ายเอกสาร/จัดทํารูปเล่มรายงานเตรียม
รับการตรวจราชการเชิงประจักษ์
3,000
- ค่าที่พักเหมาจ่าย (500*6*1)
1,440
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240*6*1)
2,845
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

286,600

-

152,850

133,750
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

7.1 กลุ่มงานนโยบายและแผน
ประเมินผลงาน
7.1.1 มี แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2564
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด แผนบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายไตรมาส ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก 2 แลสถานศึกษาไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
7.1.2 ประชาชนและประชากรวัยเรียนได้มีโอกาสเข้ารับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและได้ศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต
7.2 กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
7.2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับ
ประเมินผลงาน
การจัดสรรงบประมาณตามความสําคัญ จําเป็น ขาดแคลน
7.2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาบริหาร
งบประมาณได้เป็นไปตามภารกิจที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการและเป็นไปตามความจําเป็นเร่งด่วน
7.3 กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
7.3.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ประเมินผลงาน
มีผลการดําเนินงานไว้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา
ในปีต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7.3.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต
การตรวจติดตามของ
รับทราบผลการตรวจติดตามการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ
ผู้ตรวจ สพฐ.
2563 ไว้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาในปีต่อไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบประเมิน

แบบประเมิน

แบบรายงานโครงการ
แบบติดตามของ
ผู้ตรวจติดตาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและ
การปฏิรูปการศึกษา
8.2 สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพ
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โครงการ

ส่งเสริมประสิทธิภาพขับเคลื่อนการบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพฐ.
ด้านประสิทธิภาพ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาที่ดําเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีโรงเรียนในสังกัด 116 โรงเรียน 5 โรงเรียนสาขาและ 59 ห้องเรียนสาขา มีนักเรียนทั้งหมด
50,061 คน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีภารกิจต้องพัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจํากัดให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ปัจจุบันการบริหารจัดการศึกษามีข้อจํากัดด้านงบประมาณที่จะสนับสนุนพัฒนาคน พัฒนางาน
เพื่อปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้มีความคล่องตัว สามารถดําเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ จึงจําเป็นต้องจัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจในการจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 และสถานศึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิรูปการศึกษาที่ไม่มีงบประมาณรองรับ
ชัดเจน
2.2 เพื่อสนับสนุนภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 และหน่วยงานทางราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้ สามารถบริหารจัดการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 1 แห่ง
3.2 เชิงคุณภาพ
สนับสนุนภารกิจ งาน / โครงการและกิจกรรม เพื่อสนองนโยบาย กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์
และจุดเน้นรวมถึงภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้สามารถดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
ทางราชการ ตามความเห็นชอบของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

1. จัดสรรเพื่อสนับสนุนให้ดําเนินการ
ตามภารกิจ ฯ
2. สนับสนุนภารกิจ แผนงาน/โครงการ
ที่จําเป็น

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ







กลุ่มนโยบาย
และแผน







5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในการจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
อย่างคุ้มค่า
5.2 มีข้อมูลสารสนเทศเพียงพอในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
และบริหารหน่วยงาน ประชาชนอย่างทั่วถึง
5.3 ให้บริการการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนได้ครอบคลุมและทั่วถึง
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณจากแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 200,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

1. จัดสรรเพื่อสนับสนุนให้ดําเนินการ
ตามภารกิจ งาน/โครงการ เพื่อสนอง
นโยบายกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์และจุดเน้น
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
โดยความเห็นชอบของผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
200,000

-

200,000

-

200,000

-

200,000

-

2. การสนับสนุนภารกิจ แผนงาน/โครงการ
ที่จําเป็น
รวมงบประมาณ

271
7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

ประสิทธิภาพของ การดําเนินงาน ตามภารกิจ
งาน/โครงการ เพื่อสนองนโยบายกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2

ประเมินผลงาน
และรายงาน

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบประเมินผล
แบบรายงาน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สามารถดําเนินการบริหารงานการจัดการศึกษาตามนโยบาย ภารกิจและจุดเน้นครบถ้วน
8.2 สามารถสนับสนุนภารกิจ งาน/โครงการ กิจกรรมในการจัดการศึกษาตรงตามสภาพ
ปัญหาและความต้องการได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ
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พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา
และลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตาก เขต2
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพฐ.
ด้านคุณภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ผู้รับผิดชอบ
นางเมตตา แสวงลาภ,นางสาวสายสุนีย์ แสงด้วง และนายมานัส พุทธแก้ววงค์
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องให้บุคคลากรในองค์กรมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น ช่วยเพิ่มทักษะความชํานาญในการทํางาน ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ องค์กร
มีความคล่องตัว ก้าวทันโลกของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยมีจุดมุ่งหมาย
สู่ความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร
ในหน่วยงานทุกกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อให้การดําเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายในการ
ปฏิรูปการศึกษารอบสองของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการดําเนินการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 โดยการทัศนะศึกษาดูงานเพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรุ้จากประสบการณ์ตรง สามารถนําสิ่งที่ได้ศึกษา
มาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานจริง ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาและสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ หน้าที่
แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.2 เพื่อให้ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราวปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงาน และวิธีการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อให้ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราวได้รับการพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทัศนคติ และจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
2.4 เพื่อให้ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราวนําความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้มาใช้
ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราวได้พฒ
ั นาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
จํานวน 110 คน
3.1.2 กิจกรรมพัฒนาลูกจ้าง ดูแล ปรับภูมิทัศน์บริเวณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตากเขต2
3.1.3 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา
และลูกจ้างชั่วคราวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทํางานในหน้าที่
3.2 เชิงคุณภาพ
ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต2 ทุกคน
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ และจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน และนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางาน
ในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดกิจกรรม
ที่
ดําเนินงาน
1. จัดประชุมลูกจ้างประจําและ
ลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสพป.
ตากเขต 2 เพื่อเรียนรู้การ
พัฒนาสมรรถนะและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ดูแลปรับภูมิทัศน์
ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ตากเขต 2

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)


ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ
1. นางเมตตา
แสวงลาภ
2. น.ส.สายสุนีย์
แสงด้วง
3. นายมานัส พุทธ
แก้ววงค์

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจหน้าที่ แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถนํามาพัฒนา
และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ และจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100
5.2 ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงาน และวิธีการปฏิบัติงานเพื่อนํามาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 100
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6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 32,500 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

1 กิจกรรมที่1 จัดประชุมลูกจ้างประจํา และ
ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด สพป.ตาก เขต2
กิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนา ดูแล ปรับ
ภูมิทัศนของโรงเรียน
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ
ละ 35 บาท จํานวน 110 คน (70บาท
X110คน) 1ครั้ง/ปี
1.2 ค่าอาหารกลางวัน1 มื้อๆละ120 บาท
จํานวน 110 คน(120บาทX110 คน)
1ครั้ง/ปี
1.3 ค่าวัสดุ (ค่าไวนิล ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์)

รวมงบประมาณ

7,700.-

7,700.-

13,200.-

13,200.11,600.

11,600.-

32,500

-

20,900

11,600

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

7.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น นําไปสู่การปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง
7.2 ร้อยละ 90 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ที่ได้รับการพัฒนา

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตอบแบบสํารวจ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสํารวจ/
ภาพถ่าย

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตอบแบบสํารวจ

แบบสํารวจ/
ภาพถ่าย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ หน้าที่ แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถนํามาพัฒนา
และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ และจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดียิ่งข้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
8.2 ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต2
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงาน และวิธกี ารปฏิบัติงานเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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โครงการ
แผนงาน
กลยุทธ์
นโยบาย สพฐ.
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะงาน/โครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านคุณภาพ
กลุ่มอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
นางเมตตา แสวงลาภ, นางสาวสายสุนีย์ แสงด้วง, นางสาวสุทิศา วิริยะนิมิตร
และบุคลากรกลุ่มอํานวยการทุกคน
[ โครงการใหม่ √[ โครงการต่อเนื่อง
[ อื่นๆ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สอดคล้องกับ
การปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูประบบราชการ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เด็กไทย เป็นคนเก่ง ดี
และมีความสุขมีความสามารถในการแข่งขันที่เป็นสากล จําเป็นต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้บริหารและข้าราชการจะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะที่สําคัญ ๆ ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
การปรับเปลี่ยนทัศนคติมีทักษะในการคิด การตัดสินใจ ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และในสภาวะ
การเป็นผู้นํา จําเป็นต้องเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากร ดังกล่าวมีสมรรถนะ
ในการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ และวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
นโยบายของรั ฐ บาลในการประกอบอาชีพราชการได้ อย่ า งสมเกีย รติ และภาคภู มิ ใจ อัน จะส่งผลไปสู่
รากหญ้า ของการศึกษาต่อการพัฒนาเด็กให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และมีความรู้คู่สังคมไทย จึงได้จัดให้มี
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2
ดังนั้น จึงได้จัดให้มีโครงการการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เพื่อเป็นช่องทางในการชี้แจงนโยบาย แจ้งข้อราชการจากต้นสังกัดและ
นําไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เพื่อสามารถส่งเสริม และสนับสนุนให้การขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดําเนินไปสู่เป้าหมายได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2
ได้รับ ทราบทิศทางการพัฒนาการศึกษา รูปแบบวิธีการพัฒ นาการศึกษา แนวทางการดําเนิน การและ
นําไปปฏิบัตงิ านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.2 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร การประสานงานระหว่างกลุ่มงานต่าง ๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตาก เขต 2 สูส่ ถานศึกษา, ระหว่างผู้บริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สู่บุคลากร
2.3 เพื่อสร้างความเข้าใจ และรับทราบปัญหาอุปสรรค ในการดําเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากร
2.4 เพื่อสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 2 และในกลุ่มบุคลากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
จัดประชุมโดยมีบุคคลเป้าหมาย ดังนี้
3.1.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ตาก เขต 2 (2เดือน/ครั้ง)
- ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 116 โรงเรียน
3.1.2 ประชุมคณะผูบ้ ริหารของ สพป.ตากเขต 2 จํานวน 14 คน (4ครั้ง/เดือน) จํานวน 48 ครั้ง
- ผู้บริหารของ สพป.ตาก เขต 2 (ผอ., รองฯ ผอ., ผอ.กลุ่ม.,และผู้เกี่ยวข้อง)
จํานวน 14 ท่าน
3.1.3 ประชุมบุคลากร สพป.ตาก เขต 2 จํานวน 80 คน (เดือน/1 ครั้ง)
- บุคลากร สพป.ตาก เขต 2 จํานวน 80 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ได้รับทราบทิศทางการพัฒนาการศึกษา รูปแบบวิธีการพัฒนาการศึกษา ข่าวสาร อย่างถูกต้องสม่ําเสมอ
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการคิดที่เป็นระบบ และนําไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

รายละเอียดกิจกรรม
ดําเนินงาน

1. กิจกรรมที่ 1จัดประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
สพป.ตาก เขต 2
2. กิจกรรมที่ 2 จัดประชุม
คณะผู้บริหารของ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง สพป.ตาก
เขต 2
3. กิจกรรมที่ 3 จัดประชุม
บุคลากรทางการศึกษา
ของ สพป.ตาก เขต 2

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค-ธ.ค)

ไตรมาส 2
(ม.ค-มี.ค)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(เม.ย-มิ.ย) (ก.ค-ก.ย)

























ผู้รับผิดชอบ
1. นางเมตตา
แสวงลาภ
2. น.ส.สายสุนีย์
แสงด้วง
3. น.ส.สุทิศา
วิริยะนิมิตร
4. บุคลากร
กลุ่มอํานวยการ
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ร้อยละ 80 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 รับทราบนโยบาย แนวทางการดําเนินการ มีความเข้าใจ มีทักษะและกระบวนการคิดที่เป็นระบบ
สามารถนําไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5.2 ร้อยละ 80 ได้ใช้เวทีการประชุมเป็นช่องทางในการสื่อสาร การประสานงานระหว่างกลุ่มงานต่าง ๆ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 สู่สถานศึกษา, ระหว่างผู้บริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สู่บุคลากร
5.3 ร้อยละ 80 ผู้บริหารได้รับทราบปัญหาอุปสรรค ในการดําเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากร
5.4 ร้อยละ 80 เกิดสัมพันธภาพในกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 2 และในกลุ่มบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 424,640 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้
งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่
งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
197,000.
ในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 จํานวน 135 คน
3 ครั้ง
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ
40,500
50 บาท จํานวน 135 คน
( 100 บาท x 135 คน ) 3 ครั้ง/ปี
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 300 บาท
121,500
จํานวน 135 คน (300 บาท x 135 คน)
3 ครั้ง/ปี
1.3 ค่าวัสดุ
- ค่าไวนิล 3 ป้าย x1,000 บาท
3,000
=3,000 บาท
- ค่าเอกสาร (ประกอบการประชุม)
32,000
= 32,000 บาท
2. กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะผู้บริหารของ
30,240.สพป.ตาก เขต 2 จํานวน 18 คน 48 ครั้ง
(เดือนละ 4 ครั้ง)
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆ ละ
30,240.35 บาท จํานวน 18 คน 48 ครั้ง
(35 บาท x 18 คน x 48 ครั้ง )
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ที่
3.

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมบุคลากร
ทางการศึกษา ของ สพป.ตาก เขต 2
จํานวน 80 คน 12 ครั้ง
3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ
35 บาท จํานวน 80 คน
( 70 บาท x 80 คน ) 12 ครั้ง/ปี
3.2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ120 บาท
จํานวน 80 คน ( 120 บาท x 80 คน )
12 ครั้ง/ปี
3.3 ค่าวัสดุ
- ค่าไวนิล 12 ป้าย x 500 บาท
= 6,000 บาท
- ค่าเอกสาร (ประกอบการประชุม)
= 9,000 บาท
รวมงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
197,400.67,200
115,200

6,000
9,000
424,640.-

-

374,640

50,000

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

7.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรในสังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 เข้าร่วมประชุมฯ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม

บัญชีลงเวลาผู้มาประชุม , รูปถ่าย

7.2 ผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรในสังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และ
เข้าใจในนโยบาย แนวทางการ
ดําเนินงาน และสามารถนําไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2
รับทราบนโยบาย แนวทางการดําเนินการ มีความเข้าใจ มีทักษะและกระบวนการคิดที่เป็นระบบ สามารถนําไป
ประยุกต์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
8.2 ได้ใช้เวทีการประชุมเป็นช่องทางในการสื่อสาร การประสานงานระหว่างกลุ่มงานต่าง ๆ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 สู่สถานศึกษา, ระหว่างผู้บริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สู่บุคลากร
8.3 ผู้บริหารได้รับทราบปัญหาอุปสรรค ในการดําเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
8.4 เกิดสัมพันธภาพในกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 2 และในกลุ่มบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
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โครงการ
แผนงาน
กลยุทธ์
นโยบายและจุดเน้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะงาน/โครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน สพป.ตาก เขต 2
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ด้านความปลอดภัย
กลุ่มอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
นางเมตตา แสวงลาภ , นางสาวสายสุนีย์ แสงด้วง และบุคลากรกลุ่มอํานวยการทุกคน
โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  อื่นๆ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

1.หลักการและเหตุผล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นส่วนราชการที่ตั้งอยู่พื้นที่ในจังหวัดตาก
ซึ่งมีหน้าที่ รับผิดชอบสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 5 อําเภอชายแดนทิศตะวันตกของจังหวัดตาก คือ อําเภอแม่สอด
อําเภอแม่ระมาด อําเภอท่าสองยาง อําเภอพบพระ และอําเภออุ้มผาง มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ โอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคน อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน บริหาร
โดยหลักธรรมาภิบาล สืบสานคุณธรรม พัฒนาครูสู่มืออาชีพ โดยมีเป้าหมายให้เป็นหน่วยงานจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ได้มาตรฐาน อย่างมืออาชีพ ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานภายในและส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดเดียวกัน จึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง การออกกําลังกาย
เป็นการทําให้สุขภาพร่างกายมีความแข็งแรง สมบูรณ์มีจิตใจที่แจ่มใส และสามารถทําได้ตั้งแต่การเดิน วิ่ง ปั่น
จักรยาน และอีกหลายๆ วิธีที่สามารถทําให้สุขภาพร่างกายดีการเล่นกีฬาก็เป็นการออกกําลังกายอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่ทําให้ผู้เล่นมีสุขภาพร่างกายที่ดี จิตใจแจ่มใสห่างไกลจากโรคต่างๆ โดยเฉพาะโควิด 2019 และยังสร้าง
สัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นได้ด้วย
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงได้จัดทําโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ภายใน สพป.ตาก เขต 2 “สพป.ตาก เขต 2 เกมส์” เพื่อสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน
หน่วยงาน ตามสโลแกนทีว่ ่า “ ร่วมสร้างสรรค์สังคม นิยมความเป็นไทย ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโควิด 2019”
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ออกกําลังกาย
ใส่ใจสุขภาพ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลวิด 2019
2.2 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้สร้าง
ความสามัคคี และสร้างสัมพันธ์ไมตรี ด้วยการเล่นกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
มีน้ําใจเป็นนักกีฬา
2.3 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้พบปะ
แลกเปลี่ยน และมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน ส่งผลให้เกิดความสามัคคี ความร่วมมือการทํางานเป็นทีม
ในหน่วยงาน
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3.เป้าหมาย
3.1 เชิงประมาณ
3.1.1 บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 74 คน
ได้ออกกําลังกายใส่ใจสุขภาพ มีสุขภาพร่ายกายแข็งแรง ห่างไกลโควิด 2019
3.1.2 บุคลากรสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 74 คน
ได้สร้างความสามัคคี และสร้างสัมพันธ์ไมตรีด้วยการเล่นกีฬา
3.1.3 บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 74 คน
ได้พบปะแลกเปลี่ยนและมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ออกกําลังกาย
ใส่ใจสุขภาพ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลโควิด 2019
3.2.2 บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้สร้าง
ความสามัคคี และสร้างสัมพันธ์ไมตรีด้วยการเล่นกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
มีน้ําใจเป็นนักกีฬา
3.2.3 บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้พบปะ
แลกเปลี่ยน และมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน ส่งผลให้เกิดความสามัคคี ความร่วมมือการทํางานเป็นทีมใน
หน่วยงาน
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่ รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน
1 ประชุมชี้แจงโครงการ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ต.ค.63

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-กย.)

ผู้รับผิดชอบ
1. นางเมตตา
แสวงลาภ

2 ดําเนินการตามโครงการ จัดการ พ.ย.-ธ.ค.
แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
63
ภายใน สพป.ตาก เขต 2

2. น.ส.สายสุนีย์
แสงด้วง

3 ประเมินผล

ม.ค.64

4 สรุปและรายงาน
ผอ. สพป. ตาก เขต 2

ก.พ.-มี.ค.
64

3. บุคลากร
กลุ่มอํานวยการ
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 จัดทําโครงการฯ และเอกสารอื่นๆ
5.2 ภาพถ่ายกิจกรรม
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 16,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

1 จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ภายใน สพป.ตาก เขต 2
รวมงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
16,000.

-

-

16,000.-

16,000.-

-

-

16,000.-

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
1. โครงการ
2. ภาพถ่ายกิจกรรม
3. รายงานโครงการ

วิธีวัดและประเมินผล
การสังเกตและการประเมินผล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
1.คําสั่ง
2. รูปถ่าย
3. รายงาน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ร้อยละ 80 บุคลากรในหน่วยงานได้ออกกําลังกาย ใส่ใจสุขภาพ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ห่างไกลโควิด 2019
8.2 ร้อยละ 80 บุคลากรในหน่วยงานได้สร้างความสามัคคี สร้างสัมพันธ์ไมตรีด้วยการเล่นกีฬา
มีคุณธรรม จริยธรรม ที่พึงประสงค์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ําใจเป็นนักกีฬา
8.3 ร้อยละ 80 บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้พบปะ
แลกเปลี่ยน และมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน ส่งผลให้เกิดความสามัคคี ความร่วมมือการทํางานเป็นทีม
ในหน่วยงาน
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โครงการ
แผนงาน
กลยุทธ์
นโยบายและจุดเน้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

การจัดกิจกรรม 5 ส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ด้านความปลอดภัย
กลุ่มอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
นางเมตตา แสวงลาภ นางสาวสายสุนีย์ แสงด้วง นางสาวอภิญญา จันโทสถ
และบุคลากร สพป.ตาก เขต 2
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน มกราคม 2564 – กันยายน 2564

1. หลักการและเหตุผล
การทํางานเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตคนเรา โดยคนจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในสถานที่ทํางาน ผู้ปฏิบัติงาน
จึง ไม่ควรอยู่ ในสภาพแวดล้อการทํา งานอัน ก่อให้เ กิด ผลเสีย ต่อสุขภาพ สถานที่ทํา งานที่น่า อยู่น่า ทํา งาน
เป็นการสร้างบรรยากาศ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาเอกสาร
ที่ใช้ปฏิบัติงานได้อย่า งสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้เ อื้อต่อการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ สภาพแวดล้อมที่ดีมีผลต่อการปฏิบัติงานและสุขภาพ
ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ทํ า งานในสภาพแวดล้ อ มที่ ส ะอาด ปลอดภั ย ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ย่ อ มส่ ง ผล
ให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพที่ดี มีความสุขในการทํางาน มีความปลอดภัยจากการทํางาน มีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนั้ น ยั ง ส่ ง ผลทางอ้ อ มให้ เ กิ ด ความสามั ค คี การทํ า งานเป็ น ที ม
และสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ
ดังนั้น สํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จัด ทํา โครงการจัด กิจ กรรม 5 ส
สํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ขึ้น เพื่อเป็น การสร้า งบรรยากาศ และทัศนคติที่ดี
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่สามารถค้นหาเอกสารที่ใช้ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ส่งผลให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และสร้า งความพึงพอใจแก่
ผูม้ ารับบริการ โดยยึดหลัก“สะอาด วิถปี ลอดภัย สิ่งแวดล้อมที่ดี มีชีวิตชีวา”
2. วัตถุประสงค์
2.1 บุคลากรรับรู้ และเห็นคุณค่าของการมีสถานที่ทํางานทีน่ ่าอยู่ น่าทํางาน
2.2 เพื่อสร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให้สะอาด สวยงาม สะดวก และเป็นระเบียบ เพื่อเอื้อ
ต่อการปฏิบัติงาน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเพิ่มประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะในการทํางาน บุคลากรมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
2.4 เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มารับบริการ
2.5 เพื่อให้องค์กรมีภาพลักษณ์ สะอาด วิถีปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวาในการทํางาน
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 บุคลากรในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 74 คน
ได้ร่วมกันสร้างบรรยากาศ สถานที่ทํางานสะอาด สวยงาม สะดวก และเป็นระเบียบ เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ทําให้สถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน
3.1.2 บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 74 คน ร่วมกัน
ส่งเสริม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะในการทํางาน สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรในสังกัดรับรู้ และเห็นคุณค่าของการมีสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน
สร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานสะอาด สวยงาม สะดวก และเป็นระเบียบ เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
3.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะในการทํางาน บุคลากรมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี สร้างความพึงพอใจกับผู้มารับบริการ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 ดําเนินการตามโครงการ
กิจกรรม 5 ส

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)
ม.ค.64

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

มี.ค.64

เม.ย.-มิย.

ไตรมาส 3
(ก.ค.-ก.ย.)

ก.ค.-ก.ย.

3 ประเมินผล

ก.ย.64

4 สรุปและรายงาน ผอ. สพป.
ตาก เขต 2

ก.ย.64

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 จัดทําโครงการฯ และเอกสารอื่นๆ
5.2 ภาพถ่ายกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
นางเมตตา แสวงลาภ
น.ส.สายสุนีย์ แสงด้วง
และบุคลากรสพป.ตาก
เขต 2 ทุกคน
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6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 3,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

1 จัดกิจกรรม 5 ส ตามเกณฑ์การประเมิน

3,000

-

-

3,000.-

รวมงบประมาณ

3,000.-

-

-

3,000.-

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
-สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เป็นสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน “สะอาด
วิถีปลอดภัย สิง่ แวดล้อมดี มีชีวิตชีวา”
- ภาพถ่าย
- รายงานโครงการ

วิธีวัดและประเมินผล
การสังเกต และ
การประเมินผล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบประเมิน
รายงาน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 บุคลากรรับรู้ และเห็นคุณค่าของการมีสถานที่ทํางานที่น่าอยู่ น่าทํางาน
8.2 เพื่อสร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให้สะอาด สวยงาม สะดวก และเป็นระเบียบ
เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงาน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเพิ่มประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน
8.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะในการทํางาน บุคลากรมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
8.4 เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มารับบริการ
8.5 เพื่อให้องค์กรมีภาพลักษณ์ สะอาด วิถีปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวาในการทํางาน
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โครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพฐ.
ด้านคุณภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้รับผิดชอบ
นายศุภกิจ ภู่จันทร์
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน มกราคม 2564 – พฤษภาคม 2564
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 มีอัตราการย้ายและบรรจุใหม่สูง ทําให้
โรงเรียนบางแห่งขาดบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ หรือหากมีแต่ขาดความชํานาญและ
ประสบการณ์ในการดูแลบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทํางานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา
โรงเรียนขาดบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และขาดความรู้ประสบการณ์ โดยมุ่งหวังว่าผลจากโครงการนี้
จะทําให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 20 คน
2.2 ผู้เข้าอบรมนําความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในการดําเนินงานในโรงเรียน
2.3 จัดทําเอกสารคู่มือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมครบตามจํานวนที่วางไว้
3.1.2 มีคู่มือสําหรับผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้รับการอบรมทําผลการทดสอบผ่านเกณฑ์หลังอบรมผ่านร้อยละ 90
3.2.2 ผู้รับการอบรมมีความพึงพอใจในการจัดการอบรมเกินร้อยละ 80
3.3.3 ผู้เข้ารับการอบรมนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ พัฒนาในการดําเนินงาน
ในโรงเรียน
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การรายงานข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล
1.1 ประชุมเตรียมความพร้อม
คณะทํางาน
1.
1.2 แจ้งเวียนกําหนดการและ
สถานที่
1.3 จัดเตรียมเอกสารสําหรับผู้
เข้าอบรม
1.4 จัดอบรม
2. ติดตามการดําเนินงาน

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

ผู้รับผิดชอบ

นายศุภกิจ ภู่จันทร์













3. สรุปผลการดําเนินงาน

นายศุภกิจ ภู่จันทร์
นายศุภกิจ ภู่จันทร์



5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ผลการทดสอบผู้เข้าอบรมหลังการอบรม
5.2 การนําความรู้จากการอบรมไปใช้ในการดําเนินงาน
6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 27,500 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่
1

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
- จัดประชุมอบรม
1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม
(25 คน * 190 บาท * 2 วัน
1.2 ค่าที่พัก ผู้เข้าอบรม คณะทํางาน
(500 บาท * 10 ห้อง * 1 คืน )
1.3 เอกสารสําหรับผู้เข้าอบรม
1.4 วัสดุดําเนินงาน
1.5 ค่าตอบแทนวิทยากร
( 400 บาท *5 ชม. *2 คน * 2 วัน)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
27,500
9,500
5,000
3,000
2,000
8,000
27,500

8,000

14,500

5,000
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7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
1. ผู้รับการอบรมทําผลการทดสอบผ่านเกณฑ์หลัง
อบรมผ่านร้อยละ 90
2. ผู้รับการอบรมมีความพึงพอใจในการจัด
การอบรมเกินร้อยละ 80
3. ผู้เข้ารับการอบรมนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
ไปปรับใช้ ปรับปรุงระบบในโรงเรียน หรือแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเองได้

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
- แบบทดสอบ

ทดสอบผู้เข้ารับการ
อบรมหลังการอบรม
- สอบถามความพึงพอใจ - แบบสอบถาม
ในการจัดอบรม
- สํารวจผู้เข้าอบรม
- แบบสํารวจ
หลังจากกลับไป
ปฏิบัติงาน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการดําเนินงาน
ในโรงเรียนได้
8.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการอบรม
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โครงการ
จัดทําข้อมูลสารสนเทศข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเพื่อการบริหารการศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบาย สพฐ.
ด้านประสิทธิภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้รับผิดชอบ
นายศุภกิจ ภู่จันทร์
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง  อื่น ๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยในการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จําเป็นต้องมีข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีจํานวนโรงเรียน 116 แห่ง โรงเรียนสาขา 5 แห่ง
ห้องเรียนสาขา 59 แห่ง และมีจํานวนนักเรียนกว่า 50,000 คน โดยได้นําระบบการรายงานข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล (Data Management Center : DMC) ของสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลนักเรียนและข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสําหรับ
โรงเรียนในสังกัด รวมถึงระบบรายงานข้อมูลอื่นๆ เช่น ระบบรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การจัดทําข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนในสังกัดมาจัดทํา
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสํานักงานเขตพื้นที่ บริการแก่หน่วยงานต่างๆ และเผยแพร่
ให้กับผู้ที่สนใจ
2. วัตถุประสงค์
2.1. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนและโรงเรียนสาขาแห่งละ 1 คน เพื่อให้สถานศึกษาสามารถรายงานข้อมูลได้ถูกต้อง
และทันเวลาที่ระบบกําหนด
2.2. รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศจากโรงเรียนในสังกัด
2.3. จัดทําเอกสารสําหรับเผยแพร่แก่ผู้มารับบริการและผู้สนใจ
2.4. เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่ผ่า นเว็ปไซต์
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนและโรงเรียนสาขาทุกแห่งสามารถปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลได้ตามกําหนด
ทุกแห่ง
3.1.2 มีเอกสารสําหรับเผยแพร่แก่ผู้มารับบริการและผู้ที่สนใจ
3.1.3 มีข้อมูลและสารสนเทศเผยแพร่บนเว็ปไซต์สํานักงานเขตพื้นที่
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลโรงเรียนและโรงเรียนสาขาทุกแห่งจํานวน 121 คน มีความรู้และ
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการกรอก และรายงานข้อมูลทันตามเวลา สพฐ.กําหนด
3.2.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในข้อมูลและสารสนเทศ
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

1.

2.

3.

4.

รายละเอียดกิจกรรมดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธค.)

จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
1.1 ประชุมเตรียมความพร้อม
คณะทํางาน
1.2 จัดเตรียมเอกสารสําหรับผู้เข้า
อบรม
1.3 จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การรายงานข้อมูล
ติดตามการรายงาน
2.1 ตรวจสอบสถานะรายงาน
2.2 เมื่อพบปัญหาในการรายงานโทร
ติดต่อผู้รับผิดชอบ
สรุปข้อมูลจัดทําสารสนเทศ
3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล
3.2 สรุปข้อมูลในรูปแบบรายงาน
ต่างๆ
จัดจ้างทําแผ่นพับและเอกสาร
เผยแพร่
4.1 ออกแบบแผ่นพับ และเอกสาร
4.2 ตรวจสอบความถูกต้องก่อน
จัดพิมพ์
4.3 จัดจ้างทําแผ่นพับ และเอกสาร

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 ยืนยันข้อมูลในระบบทันตามกําหนด
5.2 มีสารสนเทศให้เพียงพอในการให้บริการ

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิย.)





ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.)

นายศุภกิจ ภู่จันทร์

นายศุภกิจ ภู่จันทร์





ผู้รับผิดชอบ





นายศุภกิจ ภู่จันทร์

นายศุภกิจ ภู่จันทร์
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6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 57,300 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

1. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงาน
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม
(120 คน * 190 บาท * 1 วัน )
(15 คน * 190 บาท * 2 วัน )
1.2 เอกสารสําหรับผู้เข้าอบรม
จัดจ้างทําเอกสารประมาณ 5,000 บาท
1.3 วัสดุดําเนินงาน
ประมาณการ 2,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนวิทยากร
(400 บาท * 5 ชม. * 2 คน * 2 วัน )
2 ติดตามการรายงาน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทํางาน
(5 คน * 240 บาท * 2 วัน )
3 สรุปข้อมูลจัดทําสารสนเทศ
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทํางาน
(5 คน * 240 บาท * 2 วัน )
4 จัดจ้างทําแผ่นพับและเอกสาร เผยแพร่
- จัดจ้างทําแผ่นพับ 1000 ชุด
- จัดจ้างทําเอกสารแจกในสํานักงานและ
ผู้มารับบริการ 30 เล่ม
รวมงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
43,500
28,500
5,000
2,000
8,000
2,400
-

2,400

-

-

2,400

-

2,400
9,000
6,000
3,000
57,300

8,000

33,300

16,000

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

1. โรงเรียนในสังกัดยืนยันข้อมูลครบทั้งหมด 100 %
และทันตามกําหนด
2. มีสารสนเทศบริการแก่ผู้สนใจและหน่วยงานต่างๆ
3. มีเอกสารและแผ่นพับสําหรับบริการ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ

- จํานวนโรงเรียนโรงเรียนที่
ยืนยันทันเวลา
- ยอดผู้ขอบริการ/ผู้เข้าดาว
โหลด
- เอกสารหลักฐาน
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
การให้บริการ สพท.

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
- ระบบ DMC
- เอกสารหลักฐาน
- เอกสารหลักฐาน
- แบบสอบถาม
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8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนในสังกัดสามารถยืนยันข้อมูลได้ทันตามกําหนดทุกแห่ง
8.2 เจ้าหน้าที่ผู้รายงานข้อมูลมีความรู้ ความเข้าใจในแนวปฏิบัติและขั้นตอนการรายงานข้อมูล
8.3 มีข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน และเพียงพอต่อความต้องการ
8.4 มีข้อมูลและสารสนเทศเผยแพร่แก่ผู้มารับบริการและผู้สนใจ

ภาคผนวก
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ที่ 154 / 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะ
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศศ.2564
............................
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจํ
าร าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดําเนินงาน การขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา
ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้
สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดตาก แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตัง้
กรรมการจัจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พพ.ศ.2564 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ดังนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายกํกําหนดกรอบทิศทางการจัดการศึกษาในปี พพ.ศ.2564 มีหน้าที่ กําหนดกรอบทิศทาง
การจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พิจารณา กลั่นกรอง วิเคราะห์ วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ
โครงการ รวมทั้งวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
พ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.1 ผู้อํานวยการสํานักงานเ
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ประธานกรรมการ
1.2 รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทุกคน
รองประธานกรรมการ
1.3 นายกําแหง ศิริวงษ์
ผู้แทน กศจ.ตาก
กรรมการ
1.4 นายสุเทพ คําปาสังข์
ผู้แทน ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.5 ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กรรมการ
1.6 ศึกษานิเทศก์ ทุกคน
กรรมการ
1.7 นางชุติมา มีพัฒนะ
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
1.8 บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มนโยบายและแผน สพป
สพป.ตาก เขต 2 ทุกคน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการฝ่ายวิวิเคราะห์โครงการ
ครงการ/กิจกรรม มีหน้าที่ วิเคราะห์โครงการ/กิกิจกรรม และจัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการ เพื่อจัดทําแผนปฏิฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 ประกอบด้วย
2.1 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ประธานกรรมการ
2.2 รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทุกคน
รองประธานกรรมการ
2.3 ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กรรมการ
2.4 ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิกิจกรรม ทุกคน
กรรมการ
2.5 นางชุติมา มีพัฒนะ
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
2.6 บุคลากรทางการศึกษาใน
ษาในกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ตาก เขต 2 ทุกคน กรรมการและผู
กรรม
้ช่วยเลขานุการ
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3. คณะกรรมการฝ่ายจัดทํารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีหน้าที่จัดพิมพ์ ตรวจทาน และรวบรวมจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตามลําดับต่อไป
4.1 นางเมตตา แสวงลาภ
รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2
ประธานกรรมการ
4.2 นางจันทนา ทองอ่วม
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4.3 นางสาวสุวิมล ใจโปร่ง
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4.4 นางสาวสมบูรณ์ ลาภถาวร ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4.5 นางสาวนพพริน ใจยะสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4.6 นายศุภกิจ ภู่จันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ
กรรมการ
4.7 นายพิษณุ สวนเอก
อัตราจ้าง สังกัด สพป.ตาก เขต 2
กรรมการ
4.8 นางชุติมา มีพัฒนะ
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
4.9 บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ตาก เขต 2 ทุกคน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่จัดหา ดูแล กํากับ เครื่องเสียงโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม ถ่ายรูป
ประกอบการประชุม และประชาสัมพันธ์การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประกอบด้วย
4.1 นายศุภกิจ ภู่จันทร์
รักษาการฯ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ประธานกรรมการ
4.2 นายพิษณุ สวนเอก
อัตราจ้าง สังกัด สพป.ตาก เขต 2
คณะกรรมการ
4.3 นายศตายุ วาดพิมาย นักประชาสัมพันธ์ ชํานาญการ
คณะกรรมการและเลขานุการ
5. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ มีหน้าที่จัดยานพาหนะและอํานวยความสะดวกการเดินทางของคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ประกอบด้วย
5.1 นางสาวสายสุนีย์ แสงด้วง ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
ประธานกรรมการ
5.2 พนักงานขับรถยนต์ สพป.ตาก เขต 2 ทุกคน
กรรมการ
5.3 บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มอํานวยการ สพป.ตาก เขต 2 ทุกคน
กรรมการและเลขานุการ
6. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ ดําเนินการการเบิก-จ่าย ยืมเงินทดรองราชการ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการประชุมตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินและพัสดุให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และระเบียบของทางราชการ ประกอบด้วย
7.1 นางสาวอรวรรณ สุยะวงศ์ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประธานกรรมการ
7.2 บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ตาก เขต 2 ทุกคน
กรรมการ
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ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคําสั่งนี้ทุกคณะ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ
เอาใจใส่เพื่อให้การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดีสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สูงสุดต่อทางราชการ หากมีปัญหาในการดําเนินงาน ให้รายงาน
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

(นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ )
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
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คณะผู้จัดทําเอกสาร

ที่ปรึกษา
นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
นางเมตตา แสวงลาภ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
คณะทํางาน
นางชุติมา
มีพัฒนะ
นางสาวรักสิตา ตุ่นจันทร์
นายพรเทพ เกื้อเม่ง
นางนิธนิ ันท์ รัฐจิตติพงศ์
นายศุภกิจ
ภู่จันทร์
นางเพ็ญประกาย ยะล้อม
นางสาวนิศารัตน์ เรืองสกุล

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
อัตราจ้าง สพป.ตาก เขต 2

ผู้รวบรวม / จัดทํารูปเล่ม / ออกแบบปก
นางสาวรักสิตา ตุ่นจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นายพิษณุ
สวนเอก
อัตราจ้าง สพป.ตาก เขต 2

