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คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จัดทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงาน
และขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา โดยมีสาระสําคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และ
เป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ โดยมี
การวิเคราะห์ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจําปี กับนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยกําหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้น ความปลอดภัย การให้โอกาสทางการศึกษา
คุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เพื่อมุ่งหวังให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นองค์กรที่มีมาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพ และเครือข่ายมีความเข้มแข็ง
ซึ่งไดร้ ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก ในคราวประชุมครั้งที่ 4 / 2565
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 จนสําเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกภาคส่วนจะร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจและระดม
สรรพกําลังร่วมผลักดันการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายต่อไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
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กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
1. การจัดงานวันสําคัญทางลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด
2. การประชุมทางไกลเพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ( PM2.5)
3. ประชุมทางไกลเพื่อการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
( COVID-19 )
4. การจัดกิจกรรม 5 ส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
5. ส่งเสริมการดําเนินงานยาเสพติด สารเสพติด
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ
งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กบั ประชากรวัยเรียนทุกคน
6. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและเครือข่าย
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
8. สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
9. การสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน
10. ค้นหาเด็กอัจฉริยะตาก 2 “เพชรดี ที่ต้องเจียระไน”
11. ส่งเสริมการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน
12. ประกวดคลิปวิดีโอการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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13. ส่งเสริมรักการอ่าน
14. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ลายมืองาม
15. มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
16. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
17. การประชุมจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดและตรวจสอบข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหน่ง ครู และตําแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
18. การสรรหาพนักงานราชการและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
19. ขยายผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์ปั้นครูเป็นยูทูปเบอร์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
20. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
21. ขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในชั้นเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 )
22. พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21
23. ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
24. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ
25. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “สนุกคิด ด้วยวิทยาศาสตร์”
(Fun Thinking By Science)
26. การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
27. ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนแบบ Active Learning
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสู่ชุมชนวิถีพุทธอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2565
28. ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
ปีการศึกษา 2565
29. ส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2565
30. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) 2022
31. การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แบบทดสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
ด้านการเขียนตอบแบบอัตนัยวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2564
32. การจัดทําคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
RT, NT, O-NET โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ปีการศึกษา 2564
33. การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2654
34. การประเมินความสามารถด้านการอ่านผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
35. พัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาคุณธรรม (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
36. พัฒนาขับเคลื่อนสถานศึกษาทั้งระบบพร้อมรับสู่การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและยกระดับ
สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
37. ประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติสําหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ปีการศึกษา 2565
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
38. พัฒนาการบริหารงบประมาณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (งบประจํา)
39. เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและการสร้างเครือข่ายการดําเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงระดับกลุ่มโรงเรียน
40. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
41. ตรวจสอบ ติดตามและพัฒนางานตรวจสอบภายในและระบบควบคุมภายใน
42. การจัดทําข้อมูลสารสนเทศข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
43. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
44. การประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเลื่อนค่าตอบแทน
ประจําปีพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
45. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
46. สร้างเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลุ่มนโยบายและแผน
47. ส่งเสริมประสิทธิภาพขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
48. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เคลื่อนที่เยี่ยมสถานศึกษา ปี พ.ศ.2565
49. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา และ ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตาก เขต2
50. คัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้ถุงพลาสติก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
51. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
52. อัปเดตโปรแกรมและอบรมเชิงปฏิบัติการทํางานโดยใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(My Office) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
53. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
54. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ฯ
55. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษาและการใช้โปรแกรม
บริหารจัดการผลการเรียน (School Mis) โปรแกรมรายงานผล ปพ.5 –ปพ.6 และ
โปรแกรมรายงานผลระดับปฐมวัย
56. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
57. การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

106
108

109
110
112
114
115
117
118
121
124
127
128
129
130
131
133
134
136
137
138
141

5
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
58. การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
กําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
59. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต )
ส่วนที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ภาคผนวก
 คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่ 537/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

142

143
144
146
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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

7

บริบทของสํ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ษา
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
306

จํานวนประชากร (คน)
ชาย
หญิง
รวม
30,227
29,043
59,270
48,939
46,219
95,158
24,717
22,862
47,579
86,034
84,612
170,646
46,262
44,312
90,574
236,179 227,048
463,227

จํานวน
ครัวเรือน
20,904
25,346
12,173
63,613
22,998
145,034

ข้อมูลจาก : ที่ทําการปกครองจังหวัดตาก ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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

11,879

637

495

1:19

1:24

แม่ระมาด

2

22

0

5

6,206

344

302

1:19

1:21

ท่าสองยาง

2

19

2

43

14,449

679

658

1:22

1:22

พบพระ

2

23

2

1

14,158

691

518

1:21

1:28

อุ้มผาง

2

14

0

7

5,507

294

258

1:19

1:22

รวม

13

116

5

59

52,119

2,645

2,231

1:20

1:24

ข้อมูลครู ตาม จ.18 ณ กรกฎาคม 2564
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2. จํานวนนักเรียน
2.1 จํานวนนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
จําแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2562 – 2564
จํานวนนักเรียน จําแนกตามปีการศึกษา
ระดับชั้น
2562
2563
2564
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

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

397
4,819
4,725
9,941
6,674
5,575
4,829
4,509
4,396
3,989
29,972
2,858
2,644
2,387
7,889
508
372
346
1,226
49,028

193
2,355
2,554
5,102
3,335
3,031
2,761
2,394
2,262
2,088
15,871
1,364
1,170
1,037
3,571
205
190
121
516
25,060

188
2,207
2,314
4,709
2,997
2,837
2,566
2,343
2,091
2,150
14,984
1,600
1,423
1,424
4,447
363
262
236
861
25,001

รวม

381
180
172
352
4,562 2,505 2,451 4,956
4,868 2,521 2,349 4,870
9,811 5,206 4,972 10,178
6,332 3,494 3,149 6,643
5,868 3,021 2,804 5,825
5,327 2,904 2,784 5,688
4,737 2,712 2,516 5,228
4,353 2,278 2,281 4,559
4,238 2,173 2,061 4,234
30,855 16,582 15,595 32,177
2,964 1,500 1,617 3,117
2,593 1,206 1,509 2,715
2,461 1,070 1,366 2,436
8018 3,776 4,492 8,268
568
223
427
650
452
176
330
506
357
169
251
420
1,377
568 1,008 1,576
50,061 26,132 26,067 52,199

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 , ข้อมูลภาคเรียนที่ 1/2563 และ กรกฎาคม 2564
2.2 จํานวนนักเรียนไม่มีสถานะทางทะเบียน ( G )
ไม่มีหลักฐาน(G)
อําเภอ
จํานวน ร้อยละ
แม่สอด
2,079 17.50
แม่ระมาด
773
12.46
ท่าสองยาง
1,560 10.80
พบพระ
1,065
7.52
อุ้มผาง
355
6.45
รวม 5,832 11.17
ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 1/2564

บัตรเลข 0
จํานวน ร้อยละ
2,630 22.14
947
15.26
1,890 13.08
1,856 13.11
766
13.91
8,089 15.50

อื่น ๆ (6,7,8)
ไทย
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
558
4.70 6,612 55.66
119
1.92 4,367 70.37
270
1.87 10,729 74.25
302
2.13 10,935 77.24
154
2.80 4,232 76.85
1,403 2.69 36,875 70.64
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3. จํานวนโรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียน ปี 2562 – 2564
จํานวนโรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ขนาดเล็ก
11 รร. 3 รร.สาขา 7 รร. 2 รร.สาขา
6 รร. 2 รร.สาขา
ขนาดกลาง
80 รร. 2 รร.สาขา 86 รร. 3 รร.สาขา 85 รร. 3 รร.สาขา
ขนาดใหญ่
23 รร.
21 รร.
22 รร.
ขนาดใหญ่พิเศษ
2 รร.
2 รร.
3 รร.
รวม 116 รร. 5 รร.สาขา 116 รร. 5 รร.สาขา 116 รร. 5 รร.สาขา
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 , 20 กรกฎาคม 2563 และ 25 มิถุนายน 2564
4. จํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2562 – 2564
ปีการศึกษา
โรงเรียนทั้งหมด
โรงเรียนขนาดเล็ก
2562
121
14
2563
121
9
2564
121
8

คิดเป็นร้อยละ
11.57
7.43
6.61

5. จํานวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูจําแนกตามตําแหน่ง
รายการ
ระดับการศึกษา
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
ต่ํากว่า ป.ตรี
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
8
84
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
44
ครู
427
657
ครูผู้ช่วย
284
580
รวม
8
839
1,237
หมายเหตุ : ข้อมูลไม่รวมอัตราว่าง ( ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 )

รวม
92
44
1,084
864
2,084

6. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ปี 2562 – 2564 ดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่
30 กันยายน
ของทุกปี
2562
2563
2564

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

8
13
13

34
34
34

ลูกจ้าง
ประจํา

พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

รวมทั้งสิ้น

5
4
4

1
1

18
13
15

67
70
71
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6.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
6.1.1 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 – 2563
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาพรวม

ปีการศึกษา 2562
42.10
26.50
26.74
30.22
31.39

ปีการศึกษา 2563
49.21
34.74
25.90
34.79
36.16

ผลต่าง ( + / - )
7.11
8.24
-0.84
4.57
4.77

6.1.2 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 – 2563
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระ

เขตพื้นที่
48.79
30.62
28.37
35.28
35.77

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาพรวม

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

เขตพื้นที่
49.21
34.74
25.90
34.79
36.16

ประเทศ
56.20
43.55
29.99
38.78
42.13

+/-6.99
-8.81
-4.09
-3.99
-5.97

6.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6.2.1 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 – 2563
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาพรวม

ปีการศึกษา 2562
48.97
27.83
21.06
28.46
31.58

ปีการศึกษา 2563
48.23
28.38
27.95
21.40
31.49

ผลต่าง ( + / - )
-0.74
0.55
6.89
-7.06
-0.09

6.2.2 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 – 2563
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาพรวม

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

ปีการศึกษา 2563
เขตพื้นที่ ประเทศ + / 48.23
54.29 -6.06
28.38
34.38
-6
27.95
29.89 -1.94
21.40
25.46 -4.06
31.49
36.01 -4.52
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6.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
6.3.1 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 – 2563
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาพรวม

ปีการศึกษา 2562
31.47
31.52
21.51
16.58
25.62
25.34

ปีการศึกษา 2563
34.70
32.50
22.30
16.90
26.62
26.60

ผลต่าง ( + / - )
3.23
0.98
0.79
0.32
1
1.26

6.3.2 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 – 2563
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาพรวม

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

ปีการศึกษา 2563
เขตพื้นที่ ประเทศ + / 34.70
44.36 -9.66
32.50
35.93 -3.43
22.30
29.94 -7.64
16.90
26.04 -9.14
26.62
32.68 -6.06
26.60
33.79 -7.19

7. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT )
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 – 2563
ปีการศึกษา
ภาษา
คิดคํานวณ
เหตุผล
เฉลี่ยรายด้าน
2561
42.85
40.30
38.83
40.66
2562
40.40
40.25
40.33
2563
42.47
39.07
40.91

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.2564 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย
ร้อยละ 80
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
ร้อยละ 70
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผูเ้ รียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ
การดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพ
ความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทาย
ที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ร้อยละ 80
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับ
การศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
ตัวชี้วัดที่ 15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร ร้อยละ 100
ในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ
ร้อยละ 80
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการประเมิน
บรรลุ
บรรลุ

บรรลุ
บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ
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ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( พ.ศ.2560 )
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ของ กพร.สพฐ.)
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดง
ดี
ความสําเร็จและเป็นแบบอย่างได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ดีเยี่ยม
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดีมาก
มีคุณภาพตามหลักสูตร ประกอบด้วย
1.) ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
2.) การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT )
3.) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)
4.) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5.) ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด วิเคราะห์
และการเขียน
ดีเยี่ยม
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือมีความรู้
ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย
1.) จํานวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ได้เข้าเรียนในชั้น ป.1
2.) อัตราการออกกลางคันลดลง
3.) อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียน
ที่จบชั้น ป.6/ม.3/ม.6
4.) ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการพิเศษ
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
ได้แก่ เด็กพิการเรียนรวม เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
5.) ผู้เรียนชั้น ม.3 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อในสายอาชีพ
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(ต่อ)
ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( พ.ศ.2560 )
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ ลูกจ้างในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ
ในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ

ระดับคุณภาพ

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3

ดีมาก

ปรับปรุง

ดีเยี่ยม

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online )
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

คะแนนรวม

ระดับ

ผลการประเมิน

96.51

AA

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 )
แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ( พ.ศ.2563 - 2565 )
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ.2563 - 2565 ) ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ.2563 - 2565 ) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พ.ศ.2564 - 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายรัฐบาล ( พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา )
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565
นโยบายเร่งด่วน ( Quick Win ) ของกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 แผนที่จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2
ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายกําหนด หรือจัดทําขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา
ระหว่างประเทศ
ซึ่งสรุปแผนทั้ง 3 ระดับทีเ่ กี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ซึ่งกําหนดให้
หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580
โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 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
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ.2561 - 2580 )
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทําไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมี
ผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
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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.) การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ 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
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.) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่ มล้ําในสังคม 3.) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4.) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5.) การเสริมสร้าง
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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 ได้กําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษา
ใน 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
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
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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
แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และพิจารณาเห็นว่า
สถานการณ์ในปัจจุบัน มีปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยมากขึ้น
ทั้งในด้านกฎหมาย ด้านโยบายและแผน รวมถึงบริบทอื่นที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเป้าหมายการดําเนินงานที่ชัดเจนเป็นไป
ตามข้อกําหนดของกฎหมาย สอดคล้องกับแนวนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ซาติแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพื่อเป็นการรวมพลังในการผลักดันและขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแล และ
พัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมสําหรับการเรียนรู้ในระตับที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการขับเคลื่อน 6 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 1 ) สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 2) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 3) ส่งเสริม
และพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 4) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ สือ่ นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย 5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาปฐมวัย 6) จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศการศึกษาปฐมวัย และ 7) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคง เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระสําคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
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2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคง และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนอื่นๆ ในปี พ.ศ.2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระสําคัญ 6 เรื่อง ได้แก่
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย
และการสร้า งสังคมแห่งการเรียนรู4้ ) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
5)การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และ 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษาโดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสําคัญในแผนปฏิบัติราชการ
แต่ละเรื่องดังกล่าว
เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดิมในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดสาระสําคัญไว้ 6 เรื่องตามนโยบายและจุดเน้นเดิม
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่เนื่องด้วย
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปี 2564-2565 และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับเปลี่ยน
จึงมีการปรับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)มาสู่แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564-2565
ซึ่งกําหนดสาระสําคัญไว้4 เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีการบูรณาการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการสําคัญ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานของประเทศต่อไป
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(พ.ศ. 2564 - 2565) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2565 และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทางในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งมีสาระสําคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ 1) ส่งเสริม
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 2) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย จํานวน 14 เป้าหมาย ตัวชี้วัด จํานวน 18 ตัวชี้วัด
และแนวทางการพัฒนา จํานวน 49 แนวทาง เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ของประเทศต่อไป
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 ประกอบด้วย1) การปกป้องและเชิด
ชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของ
ประเทศ 3) การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก5) การ
พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรมและนโยบายเร่งด่วน
12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน6)
การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญหา
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจํา 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติด
และสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน11) การ
จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของ
ประชาชน และการดําเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
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นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565
นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย
และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP)
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนําไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนําฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัวการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด
เป็นฐาน โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกําหนดให้มีระบบบริหาร
และการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสถานศึกษา
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัวการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ
วัดความรู้ และทักษะที่จําเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบ
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา
มีความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่นๆ
กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
ข้อ 7 การนํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)
สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนากําลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเชื่อมโยง
ระบบการศึกษาและการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทํา
มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้
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ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปเป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ
ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแช่งขันในเวทีโลกได้
ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
ข้อ 11 การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ
ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยืดหลักการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม
2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
3. ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ําช้อน เพื่อให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน
การดําเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของ
แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน

25
5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ และ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและ เต็ม
ตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงวัย
7. การจัดการศึกษาสําหรับผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตในสังคม
อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็น
ส่วนสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่า งมีนัยสําคัญ (Big Rock) ทีม่ ีความสําคัญ
เร่งด่วน และสามารถดําเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ (1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 และ (3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
จึงกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565
ดังนี้
1) ด้านความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา
2) ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดําเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
สู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีทักษะในการดําเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จําเป็นของโลก
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีส มรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิต ศาสตร์ การคิดขั้นสูง
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทํา
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จําเป็น
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก
และโรงเรียนที่สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้ง
ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย
1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคมและป้องกันจากภัยคุกคาม
ในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sanbox : Safety zone in school (SSS) หรือ
การจัดกิจกรรม Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรง
เกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ และเพศ เป็นต้น
1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและ
หน่วยงานทุกระดับ
1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังอย่างชัดเจน
ในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.1 เร่งจัดทําและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้ก่อน
การประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ.2565
2.2 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ( Active Learning)
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจแบบเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้ง
การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ
2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้
อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและ
พัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) สําหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย
2.4 มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้มีความทันสมัย
สอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและเสริมสร้าง
วิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
2.5 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการ
การทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร
ออมสิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการธนาคารโรงเรียน
และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน
2.6 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System)
ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้
(Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อการมีงานทํา

28
2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสําเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงาน
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย
3.1 ดําเนินการสํารวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนําเข้าสู่ระบบการศึกษา
โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อรับการพัฒนา
อย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยกําหนดตําแหน่ง
( ปักหมุด ) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ
3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้างความพร้อม
ในด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอื่น
4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา ( Excellent Center) และส่งเสริมการผลิต
กําลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-Skill ,
Up-skill , New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบ
ที่หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีความสนใจโดยการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3 จัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ ( ศูนย์ Start up ) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีพการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่
4.4 พัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่อสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไป โดยการนําร่องผ่านการให้บริการ
ของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จํานวน 100 ศูนย์ให้ครอบคลุมการให้บริการแก่ประชาชน
5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบ
การประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance
Appraisal (DPA)
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5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทํากรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital
competency ) สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา
5.3 ดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้
ด้านการวางแผนและการเสริมสร้างวินัยด้านการเงินและการออม
6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล
6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียนประวัติ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนผ่านแอปพลิเคชัน
“เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง
7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
จัดทํากฎหมายลําดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการ ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ( Learning Loss Recovery ) ให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน
2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย
กระทรวงศึกษาธิการ ( MOE Safety Platform )
3. ส่งเสริมเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทัง้ ช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการที่ค้นพบจาก
การปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทํากรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน
5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน พร้อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออมเพื่อแก้ปัญหา
หนี้สินครู
6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์
กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน ( Assessment for Learning) ทุกระดับ
7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจําพักนอน สําหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูง หางไกลและถิ่นทุรกันดาร
8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ
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9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ ( Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีสาระสําคัญภาพรวม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
และกลยุทธ์หน่วยงาน 4 เรื่อง ดังนี้
วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
1. ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รวมถึงผู้เรียน
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมทักษะ
ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ มีทักษะ ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น
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กลยุทธ์หน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
และภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ
2. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบท
3 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดําเนินการตามแนวทาง
ในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา รองรับวิถีชีวิตใหม่
(New Normal)
4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา รองรับวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal)
5 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ สามารถนําความรู้
ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้

ที่
1
2

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

85

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํา นวนผู้ เ รี ย นที่ เ ป็ น ผู้ พิ ก าร ผู้ ด้ อ ยโอกาสเข้ า ถึ ง บริ ก าร
ทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา
ที่เหมาะสม ตามความจําเป็น

ร้อยละ

70

คน

3,315,554
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
3
4

ร้อยละของผู้เรียนที่ ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัย พื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน
จํานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม
ความถนัด และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)

ร้อยละ

20

คน

40,436

กลยุทธ์ที่ 3ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ที่
1
2
3

ตัวชี้วัด

ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนา
การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21
4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
5 ร้อยละของครูส อนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา
และมั ธ ยมศึ ก ษา ได้ รั บ การพั ฒ นาและยกระดั บ ความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
6 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
7. ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอน
ตามพหุปัญญา
8. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนา
พหุปัญญารายบุคคล

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

80
90
80

ร้อยละ

40

ร้อยละ

90

ร้อยละ

70

ร้อยละ

10

ร้อยละ

10
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

1

ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
ที่เป็นดิจิทัล
สัดส่วนของเวลาของครูในการจัดการเรียนการสอนต่องานอื่น ๆ
ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน
ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพื้นที่ลักษณะ
พิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ร้อยละ

80

สัดส่วน

3 :2

ร้อยละ

80

ร้อยละ
ร้อยละ

80
10

2
3
4
5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตาก
1. วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน”
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
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4. ประเด็นยุทธศาสตร์
4.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
4.2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร
4.4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน
4.5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน
และแก้ไขปัญหา
ความยากจน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน ให้มีรายได้และ
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

2. การจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนา
ผลิตภาพ
ทางการเกษตร

เพื่อป้องกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. การส่งเสริม
การท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
และการค้า
ชายแดน

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตทางการเกษตรและ
เพิ่มมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตร
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และส่งเสริม
การค้า การลงทุนในพื้นที่
การค้าชายแดน และเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบสุขภาพการศึกษา การเรียนรู้
การทํางาน รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว ชุมชน
และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา
ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่
1. ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน
และบริหารจัดการขยะ น้ําเสียอย่างยั่งยืน
1. ส่งเสริมการทําการเกษตรปลอดภัย
เกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และ
สิ่งอํานวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
2. พัฒนาคุณภาพและเพิ่มช่องทางการจําหน่าย
สินค้า OTOP
3. ส่งเสริมการค้าชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ
5. การบริหาร
1.การบริหารจัดการเพื่อ
1. สร้างขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อย
จัดการภาครัฐ
ป้องกันรักษาความมั่นคง
และความมั่นคงชายแดน
และการรักษา
ชายแดน การรักษาความสงบ 2. พัฒนาระบบการให้บริการ สิ่งอํานวยความสะดวก
ความมั่นคง
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
ประชาชน และข้าราชการ
ชายแดนและ
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความสงบเรียบร้อย ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)ของจังหวัดตาก
จุดแข็ง (Strengths)
S1

มีศักยภาพด้านพื้นที่ชายแดนที่เป็นฐานการค้า
ชายแดน และตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ทั้ง NSEC , EWEC และ LIMEC
S2 มีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ที่มีความหลากหลายด้าน
ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีและชาติพันธุ์ และเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ทสี่ าํ คัญของประเทศ
S3 มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามพืน้ ที่ป่าไม้ที่อุดม
สมบูรณ์ และ มีความหลากหลาย และมีคณ
ุ ค่าทาง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
S4 พื้นที่มีความเหมาะสมกับการส่งเสริมการปลูกพืช ผัก
และผลไม้เมืองหนาว/การเกษตรพื้นที่สูงและพื้น
เศรษฐกิจ
S5 มีเขื่อนภูมิพลเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และเป็นแหล่ง
ผลิตกระแสไฟฟ้าสําคัญของประเทศโดยมีแม่น้ําปิง
แม่น้ําวัง แม่น้ํายมไหลผ่าน
โอกาส (Opportunity)
O1 นโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานส่วนกลางส่งเสริม
สนับสนุน การพัฒนาในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก และ
เชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน
O2 นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าชายแดน
บริเวณด่านถาวรแม่สอด และมีการก่อสร้างสะพาน
มิตรภาพ ไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 แห่ง
O3 นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระบบโครงข่าย
การคมนาคมทางราง และทางบก

จุดอ่อน (Weaknesses)
W1

โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง/ชํารุด
ทรุดโทรม

W2

การท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างครบวงจร
และเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง/ไม่เป็นทีร่ ู้จัก

W3

บางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย และอาจเกิด
อุทกภัย และดินโคลนถล่ม

W4

การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม สินค้า OTOP และบริการขาด
ประสิทธิภาพ

W5

ระบบชลประทานและแหล่งน้ํายังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทางการเกษตร

T1

T2
T3

O4 นโยบายของรัฐบาล ในการกําหนด Zoning
พื้นที่การเกษตร และส่งเสริมการทําการเกษตร
อุตสาหกรรมในพื้นที่

T4

O5 แนวโน้มของนักท่องเที่ยว ที่ให้สนใจการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ท่องเที่ยวกลางแจ้งเพื่อสุขภาพ และ
กีฬา การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

T5

O6 เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสังคมออนไลน์ตา่ งๆ
ทําให้ช่วย ในการแพร่กระจายข่าวสาร
และการประชาสัมพันธ์

T6

อุปสรรค (Threats)
ข้อจํากัดและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
ต่อการทํางานและปัญหาความเจริญทางเศรษฐกิจ
ในบางพื้นที่กระจุกตัวในตัวเมือง ยังกระจาย
ไม่ทั่วถึงทําให้มีความเหลื่อมล้ําสูง
การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าว
ยาเสพติด โรคระบาด และปัญหาอาชญากรรม
พื้นที่
ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนา
แบบก้าวกระโดด ปัญหาการจราจร
ความเหลื่อมล้ําทางสังคม
ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ทําให้ต้นทุนการผลิต
สูงขึ้นและความสามารถในการแข่งขันลดลง
รวมทั้งตลาดสินค้าการเกษตรราคาตกต่ํา
ไม่แน่นอน
แหล่งท่องเที่ยวทรุดโทรม ไม่ได้รับการพัฒนา
และ ขาดการส่งเสริมประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การท่องเที่ยว และผลกระทบที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติ อาทิ ภัยแล้ง น้ําท่วมดินโคลนถล่ม
ในพื้นที่
ระบบการใช้ชีวิตแบบบริโภคนิยม การรับข้อมูล
ผ่านสื่อต่างๆ มีผลต่อค่านิยมและพฤติกรรม
ทางลบ โดยเฉพาะกลุม่ เยาวชน
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แนวคิดพัฒนาจังหวัดตากสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2557 ภายใต้
การดําเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสม
ในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน 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 ตลอดจนสร้างกลไกและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ปัจจัยสําคัญ
การเชื่อมโยงระดับภูมิภาค : เป็นประตูฝั่งตะวันตกของไทย บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ออก-ตก (EWEC) เชื่อมโยงกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมียวดี สามารถเชื่อมต่อสู่ท่าเรือเมาะละแหม่งและ
กรุงย่างกุ้งของประเทศเมียนมาร์
ศักยภาพการพัฒนา : มีฐานการลงทุนในพื้นที่เดิมอยู่แล้ว เช่น อุตสาหกรรมสินค้าเกษตร
แปรรูป อุตสาหกรรมสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์
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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
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)
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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

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
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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
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.2565
.......................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้กําหนดทิศทางการบริหารจัดการศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนี้

วิสัยทัศน์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สร้างเด็กดีและเก่งสู่สังคม
โดยการน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

พันธกิจ
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)

วัฒนธรรมองค์กร
องค์กรทีม่ ีชีวิตพร้อมจิตอาสา
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ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
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
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมทักษะ
ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21
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
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
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ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ / ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 1ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
ที่
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
และภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ
2 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดําเนินการตามแนวทาง
ในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา รองรับวิถีชีวิตใหม่
(New Normal)
3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการ
ภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา
รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
4 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ สามารถนําความรู้
ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้

ร้อยละ

85

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

กลยุทธ์ที่ 2สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
ที่

ตัวชี้วัด

1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ในสังกัดสํานักงานเตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
2 จํา นวนผู้ เ รี ย นที่ เ ป็ น ผู้ พิ ก าร ผู้ ด้ อ ยโอกาสเข้ า ถึ ง บริ ก าร
ทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา
ที่เหมาะสม ตามความจําเป็น
3 ร้อยละของผู้เรียนที่ ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัย พื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน
4 จํานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตามความถนัด และความสามารถ (วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

70

คน

52,119

ร้อยละ

20

คน

150
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ที่

ตัวชี้วัด

1

ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป
3 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนา
การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21
4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
5 ร้อยละของครูส อนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา
และมั ธ ยมศึ ก ษา ได้ รั บ การพั ฒ นาและยกระดั บ ความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
6 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ) ในการประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA
7. ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอน
ตามพหุปัญญา
8. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
80

ร้อยละ

90

ร้อยละ

80

ร้อยละ

40

ร้อยละ

90

ร้อยละ

70

ร้อยละ

10

ร้อยละ

10

หน่วยนับ

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1

ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีร ะบบบริห ารจัด การ
ที่เป็นดิจิทัล
สัดส่วนของเวลาของครูในการจัดการเรียนการสอนต่องานอื่น ๆ
ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
80

สัดส่วน

3:2

2
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ)
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

3

ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ในเขตพื้นที่ลักษณะพิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA
ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

10

4
5
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ส่วนที่ 4
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามยุทธศาสตร์ จุดเน้น และความต้องการจําเป็นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา งบดําเนินงาน จาก แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามกรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 8,095,606 บาท ดังนี้
- จําแนกตามกลยุทธ์ตามสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่

กลยุทธ์

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1

ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัย
ทุกรูปแบบ

5

149,940

2

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากร
วัยเรียนทุกคน

11

1,276,036

3

ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21

21

1,394,928

4

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

22

5,274,702

59

8,095,606

รวมทั้งสิ้น
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- จําแนกตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1
2
3
4

ด้านความปลอดภัย
ด้านโอกาส
ด้านคุณภาพ
ด้านประสิทธิภาพ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
โครงการ
4
7
32
16
59

งบประมาณ (บาท )
28,000
916,330
2,375,298
4,775,978
8,095,606

- จําแนกตามกลุม่ งานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ที่
1
2
3

กลุ่มงาน

กลุ่มอํานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5 กลุ่มบริหารงานบุคคล
6 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 กลุ่มกฎหมายและคดี
10 หน่วยตรวจสอบภายใน
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
โครงการ
8
2
2
2
5
1
28
9
1
1
59

งบประมาณ (บาท )
873,240
454,955
80,800
3,087,200
422,483
92,750
2,315,602
628,176
103,400
37,000
8,095,606

49

สรุปรายละเอียด แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
…………………..
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่
โครงการ
งบประมาณ ไตรมาส
ผูร้ ับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
1. การจัดงานวันสําคัญทางลูกเสือ เนตรนารี
121,940
1,2,4 นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง
และยุวกาชาด
2. การประชุมทางไกลเพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพ
10,000
3,4 นางเมธาพร สุรเดช
จากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
( PM2.5 )
3. ประชุมทางไกลเพื่อการบริหารจัดการ
10,000
1,3,4 นางเมธาพร สุรเดช
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )
นางสาวสายสุนีย์ แสงด้วง
4. การจัดกิจกรรม 5 ส สํานักงานเขตพื้นที่
5,000
1
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
5. ส่งเสริมการดําเนินงานยาเสพติด สารเสพติด
3,000
3,4 นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
6. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ
113,890 1,2,3,4 นางสาวจารุพัฒน์ แดงเรือ
โรงเรียนและเครือข่าย
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนบนพื้นที่สูง
309,746
1,4 นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง
ในถิ่นทุรกันดาร
นางเมธาพร สุรเดช
8. สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงาน
30,000
4
ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
9. การสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียน
3,000
1,3 นางสาวสมบูรณ์ ลาภถาวร
การสอน
10. ค้นหาเด็กอัจฉริยะตาก 2 “เพชรดี ที่ต้อง
98,500
1,3 นางสาวสมบูรณ์ ลาภถาวร
เจียระไน”
11. ส่งเสริมการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
3,000
1,3 นางสาวสมบูรณ์ ลาภถาวร
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
นางสาวสมบูรณ์ ลาภถาวร
12. ประกวดคลิปวิดีโอการเรียนการสอน
2,000
1
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สรุปรายละเอียด แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
…………………..
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่
โครงการ
งบประมาณ ไตรมาส
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
13. ส่งเสริมรักการอ่าน
85,900
1,2,3,4 นางสาวธัญรดา สุขอ่วม
14. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
50,000
1,2,3,4 นางสาวมาลี เจริญพนาวัลย์
เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ลายมืองาม
นางอุบลรัตน์ บุญลือ
15. มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
550,000
4
นักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
16 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับเด็ก
30,000
3,4 นางสาวธัญรดา สุขอ่วม
ที่มีความต้องการพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
17. การประชุมจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดและ
9,240
1,2,3,4 นายชัยวุฒิ บัวพันธุ์
ตรวจสอบข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหน่ง ครู
และตําแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
นางนิติมา ถาวร
18. การสรรหาพนักงานราชการและผู้ปฏิบัติงาน
90,320
3
ให้ราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
นายศตายุ วาดพิมาย
19. ขยายผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
200,000
3
ในรูปแบบออนไลน์ปั้นครูเป็นยูทูปเบอร์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2
20. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 20,000
1,4 นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม
(อพ.สธ.) กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
นางจันทนา ทองอ่วม
21. ขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
152,000
3
และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในชัน้ เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 )
22. พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
65,000
2,3,4 นางสาวอินทิรา ประดับชัย
ผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
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สรุปรายละเอียด แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
…………………..
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่
โครงการ
งบประมาณ ไตรมาส
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
23. ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
149,870
3,4 นางสาวกมลพร จิตต์จาํ นงค์
การศึกษา
24. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
31,200
1,3 นางสาวกมลพร จิตต์จาํ นงค์
วิทยาการคํานวณ
นางสาวกมลพร จิตต์จาํ นงค์
25. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้
17,080
3
วิทยาศาสตร์ “สนุกคิด ด้วยวิทยาศาสตร์”
(Fun Thinking By Science)
26. การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
79,090
1,3 นางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
27. ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ
30,000
3,4 นางสาวประกายรุ้ง อุดมเกตุ
ด้วยการจัดการเรียนแบบ Active Learning
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสู่ชุมชนวิถีพุทธ
อย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2565
นางสาวประกายรุ้ง อุดมเกตุ
28. ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
5,000
4
เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
ปีการศึกษา 2565
นางสาวประกายรุ้ง อุดมเกตุ
29. ส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
18,000
3
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ปีการศึกษา 2565
30. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน
58,000
1,3,4 นางสาวพิศมัย กิ่งสกุล
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) 2022
31. การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แบบทดสอบ
18,000
1,3 นางสาวพิศมัย กิ่งสกุล
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
ด้านการเขียนตอบแบบอัตนัยวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2564
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สรุปรายละเอียด แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
…………………..
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่
โครงการ
งบประมาณ ไตรมาส
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
32. การจัดทําคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์
45,000
2,3,4 นางสาวพิศมัย กิ่งสกุล
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT, NT,
O-NET โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2564
33. การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
58,000
2,4 นางสาวพิศมัย กิ่งสกุล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2654
นางสาวมาลี เจริญพนาวัลย์
34. การประเมินความสามารถด้านการอ่านผู้เรียน
24,000
2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นายญาณวุฒิ วงศ์ใหญ่สินศิริ
35. พัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา
17,750
1
คุณธรรม (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
36. พัฒนาขับเคลื่อนสถานศึกษาทั้งระบบพร้อมรับ
27,450
1,2,3 นายญาณวุฒิ วงศ์ใหญ่สินศิริ
สู่การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและยกระดับ
สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา
นางจันจิรา มงคล
37. ประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพ
279,928
2
การปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติสําหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ประจําปี 2565
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
38. พัฒนาการบริหารงบประมาณสํานักงานเขตพื้นที่ 3,000,000 1,2,3,4 นางสาวอรวรรณ สุยะวงศ์
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (งบประจํา)
39. เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
103,400
3,4 กลุ่มกฎหมายและคดี
จรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและการสร้างเครือข่าย
การดําเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
ระดับกลุ่มโรงเรียน
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สรุปรายละเอียด แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
…………………..
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่
โครงการ
งบประมาณ ไตรมาส
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
40. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
92,750
1,2,3,4 นางสาวศรีมาลา ยศงาม
กระบวนการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
41 ตรวจสอบ ติดตามและพัฒนางานตรวจสอบ
37,000
2,3,4 นางสาวราตรี อินสุยะ
ภายในและระบบควบคุมภายใน
42. การจัดทําข้อมูลสารสนเทศข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
55,300
3,4 นายศุภกิจ ภู่จันทร์
เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
43. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
25,500
2,3 นายศุภกิจ ภู่จันทร์
44. การประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
8,580
1,2,3,4 นางสาวกาญจนา ทองคํามา
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเลื่อนค่าตอบแทน
ประจําปีพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
45. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารอัตรากําลัง
34,415
1,2,3,4 นางสาวนพพริน ใจยะสิทธิ์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
46. สร้างเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
254,955 1,2,3,4 กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
47. ส่งเสริมประสิทธิภาพขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
200,000
3,4 กลุ่มนโยบายและแผน
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
นางฉันทนา อ้อหิรัญ
48. สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
50,000
3
เขต 2 เคลื่อนที่เยี่ยมสถานศึกษา ปี พ.ศ.2565
นายมานัส พุทธแก้ววงศ์
49. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพ
174,300
4
การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา และ
ลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษาตาก เขต2
นางสาวสุทิศา วิริยะนิมติ
50. คัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้ถุงพลาสติก
32,740
2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2
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สรุปรายละเอียด แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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ที่
โครงการ
งบประมาณ ไตรมาส
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
51. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
298,320 1,2,3,4 นางสาวสุทิศา วิริยะนิมติ ร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2
52. อัปเดตโปรแกรมและอบรมเชิงปฏิบัติการทํางาน
77,280
3,4 นางสาวภัทราวรรณ สันธิศิริ
โดยใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(My Office) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
นางสาวสายสุนีย์ แสงด้วง
53. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
35,600
3
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
9,600
2,3,4 นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม
54. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียน
ในโครงการพระราชดําริ ฯ
นางสาวสุวิมล ใจโปร่ง
55. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดและ
138,000
2
ประเมินผลการศึกษาและการใช้โปรแกรมบริหาร
จัดการผลการเรียน (School Mis) โปรแกรม
รายงานผล ปพ.5 –ปพ.6 และโปรแกรมรายงาน
ผลระดับปฐมวัย
56. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
300,000 1,2,3,4 นายญาณวุฒิ วงศ์ใหญ่สินศิริ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
57. การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
143,762 1,2,3,4 นางอุบลรัตน์ บุญลือ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ก.ต.ป.น.)
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สรุปรายละเอียด แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
…………………..
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่
โครงการ
งบประมาณ ไตรมาส
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
58. การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
87,200
1,2 นางณัฐชญา ศรีมี
งบประมาณตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนด
พัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
59. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
116,000
2,3,4 นางสาวธัญรดา สุขอ่วม
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต )
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การเชื่อมโยงแผนในระดับต่าง ๆ กับโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
…………………..
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่

โครงการ

1.

การจัดงานวันสําคัญทางลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาด
การประชุมทางไกลเพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพ
จากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
( PM2.5 )
ประชุมทางไกลเพื่อการบริหารจัดการ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )
การจัดกิจกรรม 5 ส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ส่งเสริมการดําเนินงานยาเสพติด สารเสพติด
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนและเครือข่าย
ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนบนพื้นที่สูง
ในถิ่นทุรกันดาร
สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงาน
ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
การสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียน
การสอน
ค้นหาเด็กอัจฉริยะตาก 2
“เพชรดี ที่ต้องเจียระไน”
ส่งเสริมการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ประกวดคลิปวิดีโอการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่งเสริมรักการอ่าน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเด็กไทย
วิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ลายมืองาม
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
10

แผนปฏิรูป
ประเทศ
12

นโยบาย
สพฐ.
3

กลยุทธ์
หน่วยงาน
1

3

13

7

1

1

3

13

12

1

1

3

10

9

1

1

1
3

1
11

4
12

1
2

1
2

4

17

12

4

2

3

11

12

2

2

3

12

12

3

2

3

11

12

3

2

3

12

12

3

2

3

12

12

3

2

3
3

12
12

12
12

2
3

2
2

3

12

12

2

2

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทฯ

3
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ที่
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16

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ
การประชุมจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดและ
ตรวจสอบข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหน่ง ครู
และตําแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
การสรรหาพนักงานราชการและผู้ปฏิบัติงาน
ให้ราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขยายผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
ในรูปแบบออนไลน์ปั้นครูเป็นยูทูปเบอร์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
(อพ.สธ.) กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในชั้นเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 )
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
วิทยาการคํานวณ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ “สนุกคิด ด้วยวิทยาศาสตร์”
(Fun Thinking By Science)
การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ
ด้วยการจัดการเรียนแบบ Active Learning
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสู่ชุมชนวิถีพุทธ
อย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2565

17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทฯ

แผนปฏิรูป
ประเทศ

นโยบาย
สพฐ.

กลยุทธ์
หน่วยงาน

3

12

12

2

2

3

11

12

3

3

3

12

12

3

3

3

12

12

3

3

3

12

12

3

3

3

12

12

3

3

3

12

12

3

3

3

12

12

4

3

3

12

12

3

3

3

12

12

3

3

3

12

12

2

3

3

10

12

3

3
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การเชื่อมโยงแผนในระดับต่าง ๆ กับโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
…………………..
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่

โครงการ

28.

ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
ปีการศึกษา 2565
ส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ปีการศึกษา 2565
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) 2022
การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แบบทดสอบ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
ด้านการเขียนตอบแบบอัตนัยวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2564
การจัดทําคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT, NT,
O-NET โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2564
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2654
การประเมินความสามารถด้านการอ่านผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
พัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา
คุณธรรม (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
พัฒนาขับเคลื่อนสถานศึกษาทั้งระบบพร้อมรับ
สู่การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและยกระดับ
สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา
ประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติสําหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ประจําปี 2565
พัฒนาการบริหารงบประมาณสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (งบประจํา)

29.

30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.

37.

38.

ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทฯ

แผนปฏิรูป
ประเทศ

นโยบาย
สพฐ.

กลยุทธ์
หน่วยงาน

3

12

12

3

3

3

12

12

3

3

3

12

12

3

3

3

12

12

3

3

3

12

12

3

3

3

12

12

3

3

3

11

12

3

3

3

10

12

4

3

3

10

12

2

3

6

20

12

3

3

6

20

12

4

4
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การเชื่อมโยงแผนในระดับต่าง ๆ กับโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
…………………..
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่
39.

40.

41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48
49.

50.

โครงการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและการสร้างเครือข่าย
การดําเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
ระดับกลุ่มโรงเรียน
พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตรวจสอบ ติดตามและพัฒนางานตรวจสอบ
ภายในและระบบควบคุมภายใน
การจัดทําข้อมูลสารสนเทศข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเลื่อนค่าตอบแทน
ประจําปีพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารอัตรากําลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สร้างเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
กลุ่มนโยบายและแผน
ส่งเสริมประสิทธิภาพขับเคลือ่ นการบริหารจัดการ
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 เคลื่อนที่เยี่ยมสถานศึกษา ปี พ.ศ.2565
พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา และ
ลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษาตาก เขต2
คัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้ถุงพลาสติก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2

ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทฯ

แผนปฏิรูป
ประเทศ

นโยบาย
สพฐ.

กลยุทธ์
หน่วยงาน

6

21

11

4

4

3

11

12

3

4

6

21

11

4

4

3

12

12

4

4

3
6

12
11

12
12

3
4

4
4

6

20

12

4

4

6

20

12

4

4

6

20

12

4

4

6

20

12

3

4

6

20

12

3

4

3

10

9

3

4
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
…………………..
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่

โครงการ

51.

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2
อัปเดตโปรแกรมและอบรมเชิงปฏิบัติการทํางาน
โดยใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(My Office) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียน
ในโครงการพระราชดําริ ฯ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาและการใช้โปรแกรมบริหาร
จัดการผลการเรียน (School Mis) โปรแกรม
รายงานผล ปพ.5 –ปพ.6 และโปรแกรมรายงาน
ผลระดับปฐมวัย
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนด
พัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ( โครงการโรงเรียนสุจริต )

52.

53.
54.
55.

56.

57.
58.

59

ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทฯ

แผนปฏิรูป
ประเทศ

นโยบาย
สพฐ.

กลยุทธ์
หน่วยงาน

6

20

12

3

4

6

20

12

3

4

6

21

11

4

4

3

12

12

4

4

3

12

12

3

4

3

12

12

4

4

3

12

12

4

4

6

21

12

3

4

6

21

11

4

4
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
.......................
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่

โครงการ

งบประมาณ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผเู้ รียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
1. การจัดงานวันสําคัญทางลูกเสือ เนตรนารี
121,940 24,090 22,400
0
75,450
และยุวกาชาด
2. การประชุมทางไกลเพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพ
10,000
0
0
5,000 5,000
จากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
( PM 2.5 )
3. ประชุมทางไกลเพื่อการบริหารจัดการ
10,000
1,800
0
3,200 5,000
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ( COVID-19 )
4. การจัดกิจกรรม 5 ส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5,000
5,000
0
0
0
ประถมศึกษาตาก เขต 2
5. ส่งเสริมการดําเนินงานยาเสพติด สารเสพติด
3,000
0
0
2,000 1,000
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
6. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
113,890 38,750 36,350 27,890 10,900
และเครือข่าย
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนบนพื้นที่สูง
309,746 20,000
0
0
289,746
ในถิ่นทุรกันดาร
8. สร้างเสริมความรูค้ วามเข้าใจในการดําเนินงาน
30,000
0
0
0
30,000
ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2
9. การสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน
3,000
1,000
0
2,000
0
10. ค้นหาเด็กอัจฉริยะตาก 2 “เพชรดี ที่ต้องเจียระไน”
98,500
3,800
0
94,700
0
11. ส่งเสริมการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
3,000
1,000
0
2,000
0
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
12. ประกวดคลิปวิดโี อการเรียนการสอน
2,000
2,000
0
0
0
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
.......................
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่

โครงการ

งบประมาณ

ไตรมาส ไตรมาส
1
2
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
13. ส่งเสริมรักการอ่าน
85,900
59,800 8,250
14. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเด็กไทยวิถีใหม่
50,000
10,800 6,850
อ่านออกเขียนได้ลายมืองาม
15. มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน
550,000
0
0
ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
16 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการ
30,000
0
0
พิเศษ
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
17. การประชุมจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดและตรวจสอบ
9,240
1,645 4,655
ข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่ง ครู และตําแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
18. การสรรหาพนักงานราชการและผูป้ ฏิบัติงานให้ราชการ
90,320
0
0
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
19. ขยายผลการพัฒนาทักษะการเรียนรูเ้ ชิงสร้างสรรค์
200,000
0
0
ในรูปแบบออนไลน์ปั้นครู เป็นยูทปู เบอร์ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
20. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
20,000
18,500
0
(อพ.สธ.) กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
21. ขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัด
152,000
0
0
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะในชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 )
22. พัฒนาการจัดการเรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
65,000
0
6,950
ผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ไตรมาส ไตรมาส
3
4
8,250
26,350

9,600
6,000

0

550,000

29,850

150

630

2,310

90,320

0

200,000

0

0

1,500

152,000

0

41,450 16,600
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ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
23. ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
149,870
0
0
104,400 45,470
24. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรูว้ ิทยาการคํานวณ
31,200
15,300
0
15,900
0
25. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17,080
0
0
17,080
0
“สนุกคิด ด้วยวิทยาศาสตร์” (Fun Thinking By Science)
26. การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
79,090
12,500
0
66,590
0
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
27. ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียน
30,000
0
0
18,800 11,200
แบบ Active Learning พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนสู่ชุมชนวิถีพุทธอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2565
28. ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเสริมสร้าง
5,000
0
0
0
5,000
คุณลักษณะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2565
29. ส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาพัฒนา
18,000
0
0
18,000
0
คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2565
30. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสมรรถนะ
58,000
6,700
0
49,460 1,840
นักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) 2022
31. การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แบบทดสอบเพื่อยกระดับ
18,000
16,000
0
2,000
0
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ด้านการเขียนตอบ
แบบอัตนัยวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
32. การจัดทําคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์
45,000
0
6,000 36,000 3,000
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT, NT, O-NET
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2564
33. การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
58,000
0
55,450
0
2,550
ปีการศึกษา 2654
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ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
34. การประเมินความสามารถด้านการอ่านผู้เรียน
24,000
0
24,000
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
35. พัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาคุณธรรม
17,750
17,750
0
(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
27,450
3,600 16,000
36. พัฒนาขับเคลื่อนสถานศึกษาทั้งระบบพร้อมรับ
สู่การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและยกระดับ
สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา
37. ประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
279,928
0
279,928
สู่การปฏิบัตสิ ําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ประจําปี 2565
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
38. พัฒนาการบริหารงบประมาณสํานักงานเขตพื้นที่
3,000,000 750,000 750,000
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (งบประจํา)
39. เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
103,400
0
0
วิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการสร้างเครือข่ายการดําเนินการทางวินัย
ไม่ร้ายแรง ระดับกลุม่ โรงเรียน
40. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
92,750
25,500 10,000
ทํางานของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
41 ตรวจสอบ ติดตามและพัฒนางานตรวจสอบภายในและ
37,000
0
12,000
ระบบควบคุมภายใน
42. การจัดทําข้อมูลสารสนเทศข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
55,300
0
0
เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
43. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
25,500
0
1,000
44. การประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
8,580
3,835
455
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเลื่อนค่าตอบแทน
ประจําปีพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0

0

0

0

7,850

0

0

0

750,000 750,000
91,680

11,720

27,250

30,000

12,500

12,500

43,900

11,400

24,500
3,835

0
455
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
45. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารอัตรากําลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
46. สร้างเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
กลุ่มนโยบายและแผน
47. ส่งเสริมประสิทธิภาพขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
48. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เคลื่อนที่เยี่ยมสถานศึกษา ปี พ.ศ.2565
49 พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ของลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การประถมศึกษาตาก เขต2
50. คัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้ถุงพลาสติก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
51. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
52. อัปเดตโปรแกรมและอบรมเชิงปฏิบัติการทํางาน
โดยใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2
53. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
54. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียน
ในโครงการพระราชดําริ ฯ
55. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาและการใช้โปรแกรมบริหารจัดการ
ผลการเรียน (School Mis) โปรแกรมรายงานผล
ปพ.5 –ปพ.6 และโปรแกรมรายงานผลระดับปฐมวัย

งบประมาณ

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4

34,415

840

17,535

1,260

14,780

254,955

70,000

91,250

46,933

46,772

200,000

0

0

100,000 100,000

50,000

0

0

50,000

0

174,300

0

0

0

174,300

32,740

0

32,740

0

0

298,320

29,340

89,660

89,660

89,660

77,280

0

0

18,680

58,600

35,600

0

0

35,600

0

9,600

0

3,200

3,200

3,200

138,000

0

138,000

0

0
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
56. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
300,000
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
57. การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
143,762
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
58. การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
87,200
งบประมาณตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบตั ิตาม
กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุทรี่ ัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
59. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
116,000
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต)
รวมงบประมาณ
8,095,606

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

89,220

100,000

100,000

10,780

55,372

61,260

11,200

15,930

79,950

7,250

0

0

0

59,900

5,700

50,400

1,364,092

1,841,083

2,437,618

2,452,813

67
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
1. การจัดงานวันสําคัญ 1. เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณา ธิคณ
ุ
ทางลูกเสือ เนตรนารี พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
และยุวกาชาด
พระผูพ้ ระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย
และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์
กรมพระนครสวรรค์ วรพินิต ผู้ก่อตั้ง
ยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย
2. ถวายความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
องค์พระประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติและทรงเป็นองค์อุปถัมภิกา
คณะลูกเสือแห่งชาติ, สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิตพิ์ ระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นสภานายิกา
สภากาชาดไทย, สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ ทรงเป็นอุปนายิกา
ผู้อํานวยการสภากาชาดไทย
และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
และหน่วยงานการศึกษาอื่น
ได้น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกําเนิด
ลูกเสือไทย และสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้ง
ยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย
1.2 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
และหน่วยงานการศึกษาอื่น
ถวายความจงรักภักดี องค์พระประมุข
ของคณะลูกเสือแห่งชาติและทรงเป็น
อุปถัมภกสภากาชาดไทย,
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงเป็น
สภานายิกาสภากาชาดไทย ,
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละ 100 ลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาดในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 ได้น้อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย
และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ผู้ก่อตั้งยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย
2. ร้อยละ 100 ลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาดในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 ได้แสดงออกถึง
ความมีคุณธรรม จริยธรรม
ในด้านความกตัญญูกตเวที
และการบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาด

งบประมาณ
121,940

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1,2,4

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเฉลิมศรี
กันยารอง
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กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
โครงการ/กิจกรรม
1. การจัดงานวันสําคัญ
ทางลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาด

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ทรงเป็น
อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย
และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
2 เชิงคุณภาพ
2.1 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาดในสังกัด และหน่วยงาน
การศึกษาอื่นได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทบทวน คําปฏิญาณตน เดินสวน
สนาม และได้ร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์
ตามคําปฏิญาณฯ
2.2 ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
มีระเบียบ วินัย มีความเข้มแข็ง อดทน
มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสํานึก
ในความเสียสละ บําเพ็ญประโยชน์
และช่วยเหลือสังคม
2.3 ลูกเสือ เนตรนารี และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี
ในสังกัด และหน่วยงานการศึกษาอื่น
ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี
เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว สร้างจิตสํานึก
ในการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
โครงการ/กิจกรรม
2. ประชุมทางไกล
เพื่อป้องกัน และ
ดูแลสุขภาพจากภัย
ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน
2.5 ไมครอน
(PM 2.5)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากร นักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 มีความรู้ในการดูแลตัวเอง และ
สามารถป้องกันตนเองจากอันตราย
ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
2.5 ไมครอน (PM 2.5)
2. เพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการ
ความปลอดภัยจากอันตรายของ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM 2.5)

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- จัดประชุมโดยมีบุคคลเป้าหมาย
ดังนี้
1.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
1.2 ประชุมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
1.3 นักเรียนทุกคนรับชมสื่อเรียนรู้
ทางออนไลน์
2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากร ในสังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ได้มีความตระหนัก เข้าใจถึง
สถานการณ์อันตรายของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
มีความรู้ วิธีป้องกันอย่างถูกต้อง
และสามารถจัดการเรียนสอนให้กับ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
และบริหารจัดการศึกษา
ในสถานการณ์อันตรายของ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM 2.5)
2. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
มีความตระหนัก และสามารถจัด
การเรียนการสอน ในสถานการณ์
อันตรายของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
2.5 ไมครอน (PM 2.5)
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ปลอดภัยจาก
อันตรายของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

งบประมาณ
10,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 3,4

ผู้รับผิดชอบ
นางเมธาพร
สุรเดช
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กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
โครงการ/กิจกรรม
3. ประชุมทางไกล
เพื่อการบริหาร
จัดการศึกษา
ในสถานการณ์
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการศึกษา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
2. เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก
ความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับ
นักเรียนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3. นักเรียนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถป้องกันตนเอง
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
จัดประชุมโดยมีบุคคลเป้าหมาย ดังนี้
1.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
1.2 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากร ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ได้มีความตระหนัก เข้าใจถึง
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มีความรู้ วิธีป้องกันอย่างถูกต้อง
และสามารถจัดการเรียนสอนให้กับ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
และบริหารจัดการศึกษา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
2. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
มีความตระหนัก และสามารถ
จัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความปลอดภัย
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

งบประมาณ
10,000.-

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1,3,4

ผู้รับผิดชอบ
- นายพงศ์ศาสตร์
ไพรสินธุ์
- นายพงศกรณ์
ทองคํา
- นางเมธาพร
สุรเดช

71
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
โครงการ/กิจกรรม
4. การจัดกิจกรรม
5 ส สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก
เขต 2

วัตถุประสงค์
1. บุคลากรรับรู้ และเห็นคุณค่า
ของการมีสถานที่ทํางานที่น่าอยู่
น่าทํางาน
2. เพื่อสร้างบรรยากาศของสถานที่
ทํางานให้สะอาด สวยงาม สะดวก
และเป็นระเบียบ เพื่อเอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ และเพิ่มประสิทธิภาพ
ต่อการปฏิบัติงาน
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และสุขภาวะในการทํางาน บุคลากร
มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
4. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้มารับบริการ
5.เพื่อให้องค์กรมีภาพลักษณ์ สะอาด
วิถีปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา
ในการทํางาน

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1 บุคลากรในสังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 จํานวน 74 คน ได้ร่วมกัน
สร้างบรรยากาศ สถานที่ทํางาน
สะอาด สวยงาม สะดวก และ
เป็นระเบียบเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ทําให้สถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน
1.2 บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
จํานวน 74 คน ร่วมกันส่งเสริม และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะ
ในการทํางาน สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี
2. เชิงคุณภาพ
2.1 บุคลากรในสังกัดรับรู้ และ
เห็นคุณค่าของการมีสถานที่ทํางาน
น่าอยู่ น่าทํางาน สร้างบรรยากาศ
ของสถานที่ทํางานสะอาด สวยงาม
สะดวก และเป็นระเบียบ เพื่อเอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และสุขภาวะในการทํางาน บุคลากร
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
สร้างความพึงพอใจกับผู้มารับบริการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
เป็นสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน
“สะอาด วิถีปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
ดี มีชีวิตชีวา”

งบประมาณ
5,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1

ผู้รับผิดชอบ
- นายสุทัศน์
ศรีดาเดช
- นางสาวสายสุนีย์
แสงด้วง
- นางสาวอภิญญา
จันโทสถ
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กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
โครงการ/กิจกรรม
5. ส่งเสริม
การดําเนินงาน
ยาเสพติด สารเสพติด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อดําเนินการขับเคลื่อน
งานยาเสพติด สารเสพติด
(เหล้า บุหรี)่ ตามโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดตาก
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้
ให้นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และบุคคลโดยทั่วไป
ได้ตระหนัก รับรู้ รับทราบของ
พิษภัย โทษ และปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
ยาเสพติดและสารเสพติด (เหล้า บุหรี)่

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
ทั้งหมด 116 โรงเรียน
1.2 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงาน
ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
2. เชิงคุณภาพ
นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานยาเสพติด
สารเสพติด (เหล้า บุหรี)่ ตามนโยบาย
ที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ร้อยละ 100 นักเรียน ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ยาเสพติด สารเสพติด (เหล้า บุหรี)่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
3,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 3,4

ผู้รับผิดชอบ
- นายพงศ์ศาสตร์
ไพรสินธุ์
- นายพงศกรณ์
ทองคํา
- นางเสาวลักษณ์
กมลปลื้ม
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
โครงการ/กิจกรรม
6. ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
และเครือข่าย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมโอกาสของประชากร
วัยเรียนได้เข้าถึงบริการการศึกษา
ทุกรูปแบบ
2. เพื่อสนับสนุนการดําเนินการ
จัดการศึกษาให้แก่นักเรียน
ตามความสามารถและความต้องการ
3. เพื่อสนับสนุนและจัดเตรียมการ
ดําเนินการทําหลักฐานทางการศึกษา
4. เพื่อเป็นการวางแผนและพัฒนา
ระบบการให้บริการทางการศึกษา
สายสามัญและอาชีวศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบ
และการศึกษาทางเลือก

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 จํานวน 121 แห่ง เกิดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
1.2 ผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัวของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ทุกครอบครัว
1.3 เจ้าหน้าที่ เครือข่ายการจัด
การศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการให้บริการทางการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ทุกภาคส่วน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 การปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เครือข่าย
การจัดการศึกษา และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการบริการจัดการศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษา
ด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด
เกิดความเข้าใจและเกิดแนวทาง
ในการตัดสินใจตามศักยภาพและ
ความต้องการ
2. ร้อยละของการรับรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการเพื่อการส่งเสริม
โอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กลุ่มเป้าหมายมีขั้นตอนและ
แนวทางที่มีประสิทธิภาพ
3. ระดับความสําเร็จของดําเนินการ
การส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
มีประสิทธิภาพตามแนวทาง
ที่กฎหมายกําหนด

งบประมาณ
113,890

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1,2,3,4

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจารุพัฒน์
แดงเรือ
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
โครงการ/กิจกรรม
6. ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
และเครือข่าย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
2.2 ผู้จัดการศึกษานําข้อมูลที่ได้
จากการประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
เพื่อยกระดับคุณภาพในการจัด
การศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
4. ระดับความสําเร็จของการจัด
การศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส
เด็กที่มคี วามสามารถพิเศษ และ
นักเรียนที่มีความสามารถ
มีความต้องการเป็นพิเศษ ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนตามศักยภาพ
ของกลุ่มเป้าหมาย
5. ร้อยละของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดทําหลักฐานทางการ
ศึกษาที่มีความเข้าใจหลักดําเนินงาน
และการเตรียมการจัดทําเกี่ยวกับ
หลักฐานทางการศึกษามีขั้นตอน
และออกเอกสารได้อย่างถูกต้อง

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
โครงการ/กิจกรรม
7.ส่งเสริมการจัด
การศึกษาโรงเรียน
บนพื้นที่สูง
ในถิ่นทุรกันดาร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชุมผู้บริหารโรงเรียน
พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
2. จัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริม
การจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูง
ในถิ่นทุรกันดาร

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
จํานวน 90 โรงเรียน
2. เชิงคุณภาพ
โรงเรียนได้รับการพัฒนา
จากการนิเทศ ติดตาม การจัด
การศึกษา ทําให้เกิดการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน
โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ร้อยละ 100 โรงเรียนพื้นที่สูง
ในถิ่นทุรกันดาร สังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 จํานวน 90 โรงเรียน
ได้รับการพัฒนา ทําให้เกิดการส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับ
นักเรียนโรงเรียนพื้นที่สูง
ในถิ่นทุรกันดาร

งบประมาณ
309,746

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1,,4

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเฉลิมศรี
กันยารอง
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
โครงการ/กิจกรรม
8. สร้างเสริมความรู้
ความเข้าใจ
ในการดําเนินงานให้กับ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาหารกลางวันของ
โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2

วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการดําเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน
2.2 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน ใช้โปรแกรม
ระบบแนะนําสํารับอาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ
Thai School Lunch

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
ครูผู้รับผิดชอบการดําเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
จํานวน 121 คน
2. เชิงคุณภาพ
ครูมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง
ครูมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ใช้โปรแกรมระบบแนะนําสํารับ
อาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียนแบบอัตโนมัติ
Thai School Lunch

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละ 80 ครูและบุคลากร
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อ
จัดจ้างการดําเนินงานโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียน
2. ร้อยละ 80 ครูและบุคลากร
มีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้
โปรแกรมระบบแนะนําสํารับอาหาร
กลางวันสําหรับโรงเรียน
แบบอัตโนมัติ
Thai School Lunch ได้

งบประมาณ
30,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 4

ผู้รับผิดชอบ
นางเมธาพร
สุรเดช
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
โครงการ/กิจกรรม
9. การสร้างและ
ใช้งานแอพพลิเคชั่น
เพื่อการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เรียนรู้
การใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียน
การสอน
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ
ในการสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่น
สําหรับจัดการเรียนรู้
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนําแอพพลิเคชัน่
ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ
1. เชิงปริมาณ
- ครูผู้สอนที่ไม่ใช่วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ในการการสร้างและใช้งาน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แอพพลิเคชัน่ สําหรับจัดการเรียนรู้
ประถมศึกษาตาก เขต 2
2. ผู้เข้าอบรมนําแอพพลิเคชั่น
( 3 กิจกรรม รวมจํานวน 300 ท่าน) ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามความสมัครใจ
ให้กับผู้เรียน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ
ในการการสร้างและใช้งาน
แอพพลิเคชั่นสําหรับจัดการเรียนรู้
2.2 ผู้เข้ารับอบรมนําแอพพลิเคชัน่
ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน

งบประมาณ
3,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1,3

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสมบูรณ์
ลาภถาวร
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
โครงการ/กิจกรรม
10. ค้นหาเด็กอัจฉริยะ
ตาก 2 “เพชรดี ที่ต้อง
เจียระไน”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อค้นหาความสามารถพิเศษ
ในทุกด้าน ของนักเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัด
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษและส่งเสริม
ให้นักเรียนได้มีการพัฒนาความสามารถ
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
-นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
2. เชิงคุณภาพ
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 มีนักเรียน
ทีม่ คี วามสามารถพิเศษในทุกด้าน
อยู่ทุกกลุ่มโรงเรียน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- ได้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

งบประมาณ
98,500

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1,3

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสมบูรณ์
ลาภถาวร
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
โครงการ/กิจกรรม
11. ส่งเสริมการสร้าง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เรียนรู้
การใช้งานบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการเรียนการสอน
2 . เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ
ในการการสร้างและใช้งานบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์
สําหรับจัดการเรียนรู้
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนําบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- ครูผู้สอน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ( 3 กิจกรรม รวมจํานวน
300 ท่าน) ตามความสมัครใจ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ
ในการการสร้างและใช้งานบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับจัดการเรียนรู้
2.2 ผู้เข้ารับอบรมนําบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ
ในการการสร้างและใช้งานบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน สําหรับจัดการเรียนรู้
2. ผู้เข้าอบรมนําบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

งบประมาณ
3,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1,3

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสมบูรณ์
ลาภถาวร
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
12. ประกวดคลิปวิดีโอ - เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนา
การเรียนการสอน
และเผยแพร่วิธีการสอนที่หลากหลาย
ระดับปฐมวัย
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19)

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- ครูผู้สอน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครูผู้สอนมีทักษะในการการสร้าง
และใช้งานคลิปวิดีโอสําหรับ
จัดการเรียนการสอน
2.2 ครูผู้สอนได้พัฒนาและ
เผยแพร่วิธีการสอนที่หลากหลาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ครูผู้สอนได้พัฒนาและเผยแพร่
วิธีการสอนที่หลากหลาย
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19)

งบประมาณ
2,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสมบูรณ์
ลาภถาวร
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
โครงการ/กิจกรรม
13. ส่งเสริม
รักการอ่าน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียน
มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสมกับวัย จากสื่อการอ่าน
ที่หลากหลายทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียนอย่างสม่ําเสมอ
2. เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
หนังสือ สื่อ ของเด็กนักเรียน
3. เพื่อสร้างเสริม สนับสนุน
ให้โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านตามรอย
พระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1 โรงเรียนทุกแห่งจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทั้งในและ
นอกห้องเรียน อย่างน้อย 2 กิจกรรม
1.2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 ได้ใช้บริการรถห้องสมุด
เคลื่อนที่
1.3 โรงเรียนในโครงการส่งเสริม
การอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
2. เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนมีการดําเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องและส่งผลต่อนักเรียน
มีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- ร้อยละโรงเรียนทุกแห่งจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด

งบประมาณ
85,900

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1 – 4

ผู้รับผิดชอบ
- นางสาวธัญรดา
สุขอ่วม
- นางสาวมาลี
เจริญพนาวัลย์
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
โครงการ/กิจกรรม
14. พัฒนาการจัด
การเรียนการสอน
ภาษาไทยเด็กไทย
วิถีใหม่อ่านออก
เขียนได้ ลายมืองาม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแบบฝึกอ่านออกเขียนได้
สําหรับนักเรียนบนพื้นที่สูง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3
2. เพื่อจัดสรรสื่อแบบฝึกอ่าน
ออกเขียนได้สําหรับนักเรียน
บนพื้นที่สูงให้แก่โรงเรียน
ในกลุ่มเป้าหมาย
3. เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทย
ชั้น ป.1 – 3 มีแนวทางการใช้
แบบฝึกอ่านออกเขียนได้สําหรับ
นักเรียนบนพื้นที่สูงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 -3
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลพัฒนาการ
ด้านการอ่านออกเขียนอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป
5. เพื่อให้โรงเรียนได้มีแนวทาง
การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
ลายมืองามตามจุดเน้นสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตากเขต 2

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของครูผู้สอนภาษาไทย
1.1 นักเรียนในกลุ่มเป้าหมายทุกคน ห้องเรียนสาขาในสังกัด ชั้น ป.1 – 3
ได้รับจัดสรรแบบฝึกอ่านออกเขียนได้ ใช้แนวทางการพัฒนาการอ่านออก
สําหรับนักเรียนบนพื้นที่สูงชั้น ป.1 -3 เขียนได้สําหรับนักเรียนบนพื้นที่สูง
1.2 ครูผู้สอนในกลุ่มเป้าหมายทุกคน 2. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์
ได้นําแบบฝึกอ่านออกเขียนได้สําหรับ การประเมินการอ่านออกเขียนได้
นักเรียนบนพื้นที่สูงไปใช้ในการพัฒนา อยู่ในระดับดีขึ้นไป
นักเรียน
1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลพัฒนา
การด้านการอ่านการเขียนอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป
1.4 ทุกโรงเรียนได้นําแนวทาง
การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
ลายมืองามตามจุดเน้นสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2
2. เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนมีผลพัฒนาการ
ในการอ่านออกเขียนได้ที่ดีขึ้น
2.2 ครูผู้สอนในกลุ่มเป้าหมายได้นํา
แบบฝึกอ่านออกเขียนได้สําหรับ
นักเรียนบนพื้นที่สูงไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.3 โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนา
การอ่านออกเขียนได้ลายมืองาม
ตามจุดเน้นอย่างมีคุณภาพ

งบประมาณ
50,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1 - 4

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวมาลี
เจริญพนาวัลย์

83
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
โครงการ/กิจกรรม
15. มหกรรม
ความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2565
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด
กระบวนการเรียนการสอนของครู
และนักเรียน
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียนได้แสดงออกด้านวิชาการ
ศิลปหัตถกรรม การแสดง และ
สิ่งประดิษฐ์
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กับชุมชน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน
1.1 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ มีส่วนร่วมในการจัดงานร้อยละ 100
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
2. นักเรียนได้แสดงออก
ซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ
1.2 คณะครู นักเรียน
สังกัดกลุ่มโรงเรียนเอกชนอําเภอแม่สอด ศิลปหัตถกรรมการแสดงสิ่งประดิษฐ์
ต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์อันดี
1.3 คณะครู นักเรียน
สังกัดกลุ่มโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร กับชุมชน ร้อยละ 80
ส่วนท้องถิ่นอําเภอแม่สอด แม่ระมาด
พบพระท่าสองยางและอุ้มผาง
1.4 คณะครู นักเรียน สังกัดกองกํากับการ
ตํารวจตะเวนชายแดนที่ 34
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครูมีศักยภาพในด้านการจัด
กระบวนการเรียนการสอนนักเรียน
2.2 นักเรียนได้แสดงออก
ซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ
และงานศิลปหัตถกรรม สนองนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณ
550,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 4

ผู้รับผิดชอบ
- นางอุบลรัตน์
บุญลือ
- คณะศึกษานิเทศก์
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
16. พัฒนาคุณภาพ
1. พัฒนาครู/บุคลากรให้มีความรู้
การศึกษาสําหรับเด็ก ความสามารถในการคัดกรองคนพิการ
ที่มีความต้องการพิเศษ ทางการศึกษาและจัดการศึกษา
ให้เด็กตามความต้องการพิเศษ
อย่างมีคุณภาพ
2. พัฒนาครู/บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดทําแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และ
แก้ไขปัญหาได้สอดคล้องเหมาะสม
กับสภาพความบกพร่องของนักเรียน
แต่ละบุคคล

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละ โรงเรียนในสังกัดมีความรู้
1. เชิงปริมาณ
ความเข้าใจ ได้รับการอบรม
- ครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการเรียน
ร่วมสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา การคัดกรองเด็ก 9 ประเภท
2. โรงเรียนในสังกัดมีความรู้
ประถมศึกษาตาก เขต 2
ความเข้าใจในการจัดทําแผน
จํานวน 116 โรงเรียน
2. เชิงคุณภาพ
รายบุคคลสําหรับที่มีนักเรียน
2.1 ครู/บุคลากรสามารถ
มีความต้องการพิเศษ (IEP)
ทําการคัดกรองนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทั้ง 9 ประเภทได้
2.2 สามารถจัดทําแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และ
แก้ไขปัญหาได้สอดคล้องเหมาะสม
กับสภาพความบกพร่องของนักเรียน
แต่ละบุคคล

งบประมาณ
30,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 3 - 4

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวธัญรดา
สุขอ่วม
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17. การประชุมจัดทํา
รายละเอียดตัวชี้วัด
และตรวจสอบข้อมูล
การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่ง
ครู และตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดําเนินงานด้านการบริหาร
งานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลสนองตอบ
ความต้องการ ของหน่วยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อเป็นการจูงใจให้ข้าราชการครู
ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงาน
เพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน
ในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ
ให้เกิดผลสําเร็จซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียนเป็นสําคัญ
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ
โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ
อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครู
1.1 ข้าราชการครูและบุคลากร
และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
ทางการศึกษาตําแหน่งครู และ
การพิจารณาย้ายมีวิชาเอกและ
ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ประสบการณ์ตรงตามความต้องการ
ที่ยื่นคําร้องขอย้ายทุกราย
วิชาเอกของสถานศึกษาที่รับย้าย
1.2 คณะกรรมการจัดทํารายละเอียด ตามที่กําหนด
ข้อมูลตัวชี้วัดตามองค์ประกอบและ
2. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครู
ตรวจสอบข้อมูลการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง การพิจารณาย้าย เป็นไปตาม
ครูจํานวน 31 คน
ความประสงค์ในการยื่นคําร้องขอย้าย
1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
3. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร
คุณสมบัติการย้ายข้าราชการครูและ สถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาย้าย
มีความรู้ ความสามารถ
บุคลากรทางการศึกษากรณีพิเศษ
จํานวน 9 คน
เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประเมินศักยภาพที่กําหนด
1.4 คณะกรรมการจัดทําข้อมูล
ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา จํานวน 10 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 สามารถนําประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอน ไปพัฒนา
และการบริหารงานในสถานศึกษา
ที่มีบริบทแตกต่างกันได้
2.2 มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการปฏิบัติ
ในภูมิลําเนาของตนเองที่ได้รับ
การพิจารณาย้ายไปดํารงตําแหน่ง

งบประมาณ
9,240

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1 – 4

ผู้รับผิดชอบ
- นายสุทัศน์
ศรีดาเดช
- นางจันจิรา
มงคล
- นายชัยวุฒิ
บัวพันธุ์
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18. การสรรหา
พนักงานราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการพนักงาน
ราชการและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด มีความคล่องตัว
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด ต่อทางราชการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. เชิงปริมาณ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 และ
ประถมศึกษาตาก เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด มีพนักงาน
สถานศึกษาในสังกัดมีจํานวนบุคลากร ราชการและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ราชการ ครบตามจํานวนที่สํานักงาน
2. เชิงคุณภาพ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
จัดสรรอัตรามาให้
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 2. ร้อยละ 90 ของพนักงานราชการ
เขต 2 มีบุคลากรที่มีความรู้
และผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ความสามารถ รับผิดชอบด้านการจัด ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
การเรียนการสอนของผู้เรียน หรือ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียน
การสอน
2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 มีบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบ
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ของผู้เรียน

งบประมาณ
90,320

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 3

ผู้รับผิดชอบ
- นายสุทัศน์
ศรีดาเดช
- นางจันจิรา มงคล
- นายชัยวุฒิ
บัวพันธ์
- นางนิติมา ถาวร
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19. ขยายผลการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์
ในรูปแบบออนไลน์
ปั้นครูเป็นยูทูปเบอร์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2

วัตถุประสงค์
1. เพื่อขยายผลพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านทักษะการจัด
การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ในรูปแบบ
ออนไลน์สู่การเป็น “ครูยูทูปเบอร์”
2. เพื่อจัดทําสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
และโรงเรียนในสังกัด เผยแพร่
ผ่านรายการเรื่องเล่าข่าวตาก 2
และช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ ของ
สํานักงานคณะกรรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
และสื่อมวลชนทุกแขนง

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1 ครูแกนนําโครงการปั้นครูเป็น
ยูทูปเบอร์ 5 อําเภอ จํานวน 22 คน
1.2 คณะทํางานลงพื้นที่ถ่ายทํา
กิจกรรมของโรงเรียน จากสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 จํานวน 5 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครูแกนนําโครงการปั้นครูเป็น
ยูทูปเบอร์ 5 อําเภอ จํานวน 22 คน
สามารถผลิตและจัดทําสื่อ
เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ
สถานศึกษาตนเองและขยายผลไปยัง
เครือข่ายในอําเภอเดียวกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใช้
ผลิตเป็นสื่อการสอนให้ผู้เรียนได้
2.2 สํานักงานเขตพื้นที่ศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 สามารถ
ผลิตสื่อเผยแพร่ผ่านรายการ
เรื่องเล่าข่าวตาก 2 และช่องทาง
การเผยแพร่ต่างๆ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
และสื่อมวลชนทุกแขนง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละ 80 สถานศึกษาและครู
มีสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ของตนเองและขยายผล
ไปยังเครือข่ายในอําเภอเดียวกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
นําไปใช้ผลิตเป็นสื่อการสอนให้กับ
ผู้เรียนได้
2. ร้อยละ 80 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
มีสื่อเผยแพร่ผ่านรายการ
เรื่องเล่าข่าวตาก 2 และช่องทาง
การเผยแพร่ต่างๆ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ และ
สื่อมวลชนทุกแขนง

งบประมาณ
200,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 3

ผู้รับผิดชอบ
นายศตายุ
วาดพิมาย
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
โครงการ/กิจกรรม
20. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)
กิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระราชดําริ
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
(อพ.สธ.)
2. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม
สนองพระราชดําริ โดยการสมัคร
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และมีการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อปลูกฝัง
การสร้างจิตสํานึกให้กับเยาวชน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนแม่บท อพ.สธ.
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม
การดําเนินงานของโรงเรียนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรวบรวมพืช
พรรณไม้ท้องถิ่น และรวบรวมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพืชพรรณ
ทบทวนและปรับปรุงการดําเนิน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ทําอยู่
เดิมให้ครบถ้วนคุณสมบัติและเกณฑ์
มาตรฐานที่ อพ.สธ.กําหนดและ
นําไปสู่การประเมินเพื่อรับป้าย
พระราชทานและเกียรติบัตรฯ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
-โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 เป็นสมาชิกสวน
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ร้อยละ 100
จํานวน 116 โรงเรียน
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เชิงคุณภาพ
ประถมศึกษาตาก เขต 2 มีโรงเรียน
2.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก นําร่องกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์
เขต 2 เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน จํานวน 1 แห่ง เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ตามรูปแบบที่ อพ.สธ.
โรงเรียนทุกโรงเรียน
กําหนด และเตรียมความพร้อม
2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอขอป้ายพระราชทาน
ประถมศึกษาตาก เขต 2 สนอง
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระราชดําริในการดําเนินงาน
ประถมศึกษาตาก เขต 2
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
สนองพระราชดําริในการดําเนินงาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กุมารี
2.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ร้อยละ 100
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ส่งเสริม
สนับสนุน ติดตามการดําเนินงาน
ของโรงเรียนในการขับเคลื่อนโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (อพ.สธ.) กิจกรรม
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งบประมาณ
20,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1,4

ผู้รับผิดชอบ
- นายพงศ์ศาสตร์
ไพรสินธุ์
- นายพงศกรณ์
ทองคํา
- นางเสาวลักษณ์
กมลปลื้ม
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
โครงการ/กิจกรรม
21. ขับเคลื่อน
การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ
ในชั้นเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
และมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ
(ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะให้กับครูผู้สอนในการพัฒนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) การจัด
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะในชั้นเรียน
2. เพื่อให้ครูผู้สอนมีศักยภาพ
ในการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ
3. เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
ในชั้นเรียน

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1 ดําเนินการพัฒนาครูผู้สอน
จํานวน 121 โรงเรียน โดยพัฒนา
เป็นรายอําเภอประกอบด้วย
อําเภอแม่สอด อําเภอแม่ระมาด
อําเภอท่าสองยาง อําเภอพบพระ
อําเภออุ้มผาง
1.2 ระยะเวลา ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์
- มีนาคม 2565
2. เชิงคุณภาพ
2.1 โรงเรียนทุกแห่ง พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะในชั้นเรียน
2.2 ครูผู้สอนมีศักยภาพในการจัด
การเรียนการสอนตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละของโรงเรียน
ที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
ในชั้นเรียน
2. ร้อยละของครูผู้สอนมีศักยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ

งบประมาณ
152,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 3

ผู้รับผิดชอบ
- นางจันทนา
ทองอ่วม
- นางสาวอินทิรา
ประดับชัย
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
โครงการ/กิจกรรม
22.พัฒนาการจัด
การเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนที่ตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลง
ศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจําเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่
เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ และ
นวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน
ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ตรงตามความต้องการและ
บริบทของสถานศึกษา
3. เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จําเป็น
ในศตวรรษที่ 21

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- ดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอน โรงเรียนละ 1 คน
รวม 121 คน โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นๆ ละ
1 วัน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
2.2 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับ
การพัฒนาให้มีสมรรถนะ และ
ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ครูผู้สอนร้อยละ 80 มีเทคนิค/
วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

งบประมาณ
65,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 2 - 4

ผู้รับผิดชอบ
- นางสาวอินทิรา
ประดับชัย
- นางจันทนา
ทองอ่วม
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
โครงการ/กิจกรรม
23.ขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อต่อยอดและขยายเครือข่าย
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (Active
Learning) แบบ Co-5-steps ระดับ
ห้องเรียนให้กับสถานศึกษาต้นแบบ
และสถานศึกษาแกนนํา
2. เพื่อสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในระบบการประเมินตนเองและการจัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR : Self – Assessment
Report) ปีการศึกษา 2564 แนวใหม่
3. เพื่อสรุปรายงานการสังเคราะห์
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(SAR : Self – Assessment Report)
ประจําปีการศึกษา 2564 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
4. เพื่อสร้างภาวะผู้นําและการรับรู้
ของผู้บริหารสถานศึกษาต่อ
ผลการรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR : Self –
Assessment Report) แนวใหม่
ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ
5. เพื่อกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
พร้อมนําผลการประเมินมาพัฒนา
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. เชิงปริมาณ
1. ร้อยละครูผู้สอนสถานศึกษา
1.1 สถานศึกษาในสังกัด
ต้นแบบและสถานศึกษาแกนนํา
จํานวน 116 โรง 5 สาขา
ทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้
1.2 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก
(Active Learning) ในกลุ่มสาระ
เขต 2 จํานวน 13 คน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
1.3 องค์คณะบุคคล ประกอบด้วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผอ.สพป.ตาก เขต 2 /รอง ผอ.สพป. โดยใช้กระบวนการ Co-5-steps
ตาก เขต 2 /ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ คณะ กตปน. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
และคณะศึกษานิเทศก์ จํานวน 25 คน ในศตวรรษที่ 21 ระดับห้องเรียน
2. เชิงคุณภาพ
2. ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่ง
สามารถจัดทํารายงานผล
2.1 ครูผู้สอนสถานศึกษาต้นแบบ
และสถานศึกษาแกนนําทุกคนมีแผน การประเมินตนเองของสถานศึกษา
การจัดการเรียนรู้ (Active Learning ) (SAR : Self – Assessment
Report) แนวใหม่ ปีการศึกษา
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2564 ส่งได้ตรงตามกําหนดเวลา
ที่ต้นสังกัดกําหนด
โดยใช้กระบวนการ Co-5-steps
เพื่อพัฒนานักเรียน ให้มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ระดับห้องเรียน
2.2 ผู้บริหาร คณะครูและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา แนวใหม่และสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับไปขับเคลื่อนงาน
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
และมีคุณภาพตามบริบทของตนเอง

งบประมาณ
149,870

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 3 - 4

ผู้รับผิดชอบ
- นางกันยารัตน์
บุญมาลีรัตน์
- นางสาวกมลพร
จิตต์จํานงค์
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23. ขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
2.3 สถานศึกษาในสังกัดมีผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR : Self –
Assessment Report) ระดับการศึกษา
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐาน
2.4 เขตพื้นที่การศึกษามีรายงาน
การสังเคราะห์ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR : Self –
Assessment Report)ปีการศึกษา
2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.5 ผู้บริหารมีภาวะผู้นําและการรับรู้
ของผู้บริหารสถานศึกษาต่อผลการรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา
(SAR : Self – Assessment Report)
แนวใหม่ตามสภาพบริบทของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
2.6 เขตพื้นที่การศึกษานําผลการกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มาพัฒนา
ระบบงานประกันเขตพื้นที่
อย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
3. ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่ง
รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป และเขตพื้นที่
การศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
และโอกาสของสถานศึกษา
เพื่อสังเคราะห์เป็นรายงาน
การสังเคราะห์ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา(SAR : Self –
Assessment Report) ปีการศึกษา
2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา
ทุกคน สามารถรับรู้ เป็นผู้นําและ
สื่อสารความคิดรวบยอดผลการรายงาน
ประเมินตนเองของสถานศึกษา
(SAR)ระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างชัดเจน
5. ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่ง
ได้รับการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาพร้อมนําผลการประเมิน
มาพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
จากเขตพื้นที่การศึกษา

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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วัตถุประสงค์
24. อบรมเชิงปฏิบัติการ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้
จัดการเรียนรู้วิทยาการ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้
คํานวณ
ตัวชี้วัด และวิธีการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาการคํานวณ “Coding และ
Computing Science” ให้ครูผู้สอน
มีความพร้อม และจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาการคํานวณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ครูผู้สอนในสังกัดพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด
เชิงคํานวณ (Computational
Thinking) เกิดกระบวนการคิด
เชิงวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ
ด้วยเหตุผลอย่างเป็นขั้นตอน
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
4. เพื่อนิเทศ ติดตามการจัด
การเรียนรู้ด้านวิทยาการคํานวณ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับห้องเรียน

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(วิทยาการคํานวณ)ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ได้แก่
- ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 116 คน
- ระดับมัธยมตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 58 คน
1.2 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก
เขต 2 จํานวน 13 คน
1.3 ครูวิทยากรแกนนํา Coding Core
Trainer : CCT จํานวน 3 คน
1.4 คณะนิเทศติดตามฯ
ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ตาก
เขต 2 /ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ คณะ กตปน.
และคณะศึกษานิเทศก์ จํานวน 13 คน
รวมทั้งสิ้น 28 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(วิทยาการคํานวณ)ในสังกัด มีความรู้
ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด ในสาระที่ 4 เทคโนโลยี
ในเรื่องการออกแบบและเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของครูผสู้ อนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)
มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ
กระบวนวิทยาการคํานวณ
“Coding และ Computing
Science” และจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทางวิทยาการคํานวณ
“Coding & Computing Science”
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรูว้ ิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กําหนด
4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(วิทยาการคํานวณ) มีความพึงพอใจ
ในการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ
“Coding และ Computing
Science”

งบประมาณ
31,200

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1,3

ผู้รับผิดชอบ
- นางสาวกมลพร
จิตต์จํานงค์
- นางกันยารัตน์
บุญมาลีรัตน์
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24. อบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการ
คํานวณ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
2.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(วิทยาการคํานวณ) ในสังกัด สามารถ
จัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคํานวณ
(Coding & Computing Science)
ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 นักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยา
การคํานวณ “Coding และ
Computing Science” อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สูงขึ้นร้อยละ 3

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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25. การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ “สนุกคิด
ด้วยวิทยาศาสตร์”
(Fun Thinking By
Science)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อนําชุดกิจกรรมแนวทาง
การเสริมสร้างเจตคติวิทยาศาสตร์
ด้วยกระบวนการ Active learning
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ลงสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์และนักเรียน ได้มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ
4. เพื่อกํากับติดตาม สร้างขวัญและ
กําลังใจให้กับผู้บริหาร คุณครู
นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้
กระบวนการ PLC

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
จํานวน 32 โรงเรียน ประกอบด้วย
1) วิทยากรแกนนํา“สนุกคิด ด้วย
วิทยาศาสตร์” จํานวน 9 โรงเรียน
2) โรงเรียนเครือข่าย“สนุกคิด ด้วย
วิทยาศาสตร์” จํานวน 23 โรงเรียน
1.2 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก
เขต 2 จํานวน 3 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ตามแนวทางชุดกิจกรรม
แนวทางการเสริมสร้างเจตคติ
วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการ Active
learning ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 ได้อย่างถูกต้อง
2.2 นักเรียนเกิดองค์ความรู้และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน
2.3 นักเรียนสามารถนําความรู้ไป
เชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้
ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.4 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
สามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตามแนวทางชุดกิจกรร แนวทาง
การเสริมสร้างเจตคติวิทยาศาสตร์
ด้วยกระบวนการ Active learning
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
2. ร้อยละของสถานศึกษา สามารถ
นํากิจกรรม/ผลงาน สู่เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. ร้อยละของนักเรียนมีองค์ความรู้
และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและสามารถ
นําความรู้ไปเชื่อมโยงและ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน
4. ร้อยละของนักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาวิทยาศาสตร์

งบประมาณ
17,080

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 3

ผู้รับผิดชอบ
- นางสาวกมลพร
จิตต์จํานงค์
- นางกันยารัตน์
บุญมาลีรัตน์
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26. การพัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัยในศตวรรษ
ที่ 21 ปีงบประมาณ
2565

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัย มีรูปแบบ
แนวการจัดประสบการณ์ที่เสริม
การพัฒนาการอ่าน การเขียน
เพื่อเป็นพื้นฐานในการสื่อสารให้กับ
เด็กปฐมวัยตามช่วงวัย
2. เพื่อให้ครูผู้สอนมีแนวการจัด
กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมทักษะสมองเพื่อชีวิต
ที่สําเร็จ (Executive Functions :
EF) และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ
สังคมและสติปัญญาที่สมบูรณ์
เหมาะสมตามช่วงวัย

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ระดับชั้น
อนุบาล 2-3 โรงเรียนในสังกัด
จํานวน 113 โรง 5 สาขา
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสามารถ
จัดกิจกรรมตามรูปแบบแนวการจัด
ประสบการณ์การเสริมพัฒนาการอ่าน
การเขียนที่หลากหลายให้กับเด็กปฐมวัย
ตามช่วงวัยได้อย่างถูกต้องเหมะสม
และมีประสิทธิภาพ
2.2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสามารถจัด
กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์
ได้อย่างถูกต้องและรายงานผลการจัด
กิจกรรมอย่างเป็นระบบ
2.3 เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ
สังคมและสติปัญญาอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละ 85 ของครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย สามารถจัดกิจกรรมเสริม
พัฒนาการอ่าน การเขียน
ตามแผนการจัดประสบการณ์ให้กับ
เด็กปฐมวัยตามช่วงวัยอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นแบบอย่างได้
2. ร้อยละ 90 ของครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย สามารถจัดกิจกรรม
การทดลองวิทยาศาสตร์
ตามชุดแนวการจัดกิจกรรม
การทดลองฯ ได้อย่างถูกต้องและ
รายงานผลการจัดกิจกรรม
อย่างเป็นระบบ
3. เด็กปฐมวัยทุกคน ทุกระดับชั้น
มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
อยู่ในระดับดี ขึ้นไป

งบประมาณ
79,090

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1,3

ผู้รับผิดชอบ
- นางกันยารัตน์
บุญมาลีรัตน์
- นางสาวกมลพร
จิตต์จํานงค์
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27. ส่งเสริมการจัด
การศึกษาแนวพุทธ
ด้วยการจัดการเรียนรู้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้เข้าถึง
คุณธรรมจริยธรรมของพระพุทธศาสนา
ในรูปแบบกิจกรรม การจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย มีทักษะการคิด
แก้ปัญหาและการนําธรรมะไปใช้
ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน
และเห็นความสําคัญของวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนา
2. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ตามบริบท
ที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ทุกโรงเรียนในสังกัด
1. เชิงปริมาณ
- ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการดําเนินการ มีความเข้าใจในการดําเนินการ
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และ
2. เชิงคุณภาพ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
-โรงเรียนดําเนินโครงการโรงเรียน
2. นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
วิถีพุทธ โดยมีการจัดกิจกรรม
ศึกษาเรียนรู้ และเห็นความสําคัญ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 29 ประการ
ของคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้

งบประมาณ
30,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 3 - 4

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ประกายรุ้ง
อุดมเกตุ
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โครงการ/กิจกรรม
28.ส่งเสริมนวัตกรรม
การจัดการเรียน
การสอนเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้เรียน
สู่ศตวรรษที่ 21
ปีการศึกษา 2565

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองของ
ครูผู้สอน ด้านการจัดการเรียน
การสอน เทคนิค วิธีการที่สอดคล้อง
กับทักษะศตวรรษที่ 21 สู่ห้องเรียน

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- ครูผู้สอนพัฒนาตนเอง
ด้านการจัดการเรียนการสอน เทคนิค
วิธีการที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษ
ที่ 21
2. เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะ
ที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ครูผู้สอนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีการพัฒนาตนเอง ด้านการจัด
การเรียนการสอน เทคนิค วิธีการ
ที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21

งบประมาณ
5,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 4

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ประกายรุ้ง
อุดมเกตุ
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วัตถุประสงค์
29. ส่งเสริม
เพื่อส่งเสริมการกระบวนการนิเทศ
กระบวนการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษาในสังกัด
ภายในสถานศึกษา
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
ปีการศึกษา 2565

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- สถานศึกษาในสังกัด มีการใช้
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
2. เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษาในสังกัดนํากระบวนการ
นิเทศภายในสถานศึกษามาพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถเป็นแบบอย่าง
ด้านการดําเนินการตามกระบวนการ
นิเทศภายในสถานศึกษาได้

งบประมาณ
18,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 3

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ประกายรุ้ง
อุดมเกตุ
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30. การเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับ
การประเมินสมรรถนะ
มาตรฐานสากล
(PISA) 2022

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาส
ตระหนักและเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล PISA 2022
2. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคลังข้อสอบ
ออนไลน์และระบบPISA Style
Online Testing
3. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูง สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
4. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนําความรู้
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของโรงเรียนขยายโอกาส
1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
มีการเตรียมความพร้อมการประเมิน
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล
วิทยาศาสตร์จํานวน 58 โรงเรียนๆ ละ PISA 2022
3 คน รวม 174 คน
2. ร้อยละของครูผู้สอนนําความรู้
2. คณะกรรมการดําเนินงานและ
เกี่ยวกับการใช้ระบบคลังข้อสอบ
วิทยากร จํานวน 20 คน
ออนไลน์ และระบบ PISA Style
2. เชิงคุณภาพ
Online Testing ไปใช้ในการจัด
2.1 ครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาส
การเรียนรู้
ตระหนักและเตรียมความพร้อม
3. ร้อยละของครูผู้สอนนําความรู้
การประเมินสมรรถนะนักเรียน
จากการพัฒนาสมรรถนะการอ่าน
มาตรฐานสากล PISA 2022
ขั้นสูงไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
2.2 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา
การใช้ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ และ
ระบบPISA Style Online Testing
2.3 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูงสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2.4 ครูผู้สอนที่เข้ารับการพัฒนา
สามารถนําความรู้ไปปรับใช้
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ
58,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1,3,4

ผู้รับผิดชอบ
- นางสาวพิศมัย
กิ่งสกุล
- นางสาวธัญรดา
สุขอ่วม
และคณะ

101
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
โครงการ/กิจกรรม
31. การอบรม
เชิงปฏิบัติการใช้
แบบทดสอบ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET
ด้านการเขียนตอบ
แบบอัตนัยวิชา
ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
ปีการศึกษา 2564

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการเขียน
ตอบแบบอัตนัยและเกณฑ์
การตรวจข้อสอบอัตนัย
2. เพื่อให้โรงเรียนมีเครื่องมือและ
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET วิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
O-NET วิชาภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้น
ในปีการศึกษา 2564

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนละ
2 คน รวม 179 คน
1.2 คณะกรรมการดําเนินงานและ
วิทยากร จํานวน 20 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้
ความเข้าใจ เรื่องการเขียนตอบ
แบบอัตนัยและเกณฑ์
การตรวจข้อสอบอัตนัย
2.2 โรงเรียนมีเครื่องมือและ
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET วิชาภาษาไทย
ด้านการเขียนตอบแบบอัตนัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) วิชาภาษาไทยสูงขึ้น
ในปีการศึกษา 2564

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละของครูผู้สอนวิชา
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการเขียนตอบ
แบบอัตนัยและเกณฑ์
การตรวจข้อสอบอัตนัย
2. ร้อยละของโรงเรียนมีเครื่องมือ
และแนวทางการขับเคลื่อนการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
O-NET วิชาภาษาไทย
ด้านการเขียนตอบแบบอัตนัย
3. ร้อยละของโรงเรียนมีผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย
สูงขึ้นในปีการศึกษา 2564

งบประมาณ
18,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1,3

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพิสมัย
กิ่งสกุล
และคณะ
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32.การจัดทําคลัง
ข้อสอบและระบบ
การสอบออนไลน์
เพื่อการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน RT, NT,
O-NET โรงเรียนใน
สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก
เขต 2
ปีการศึกษา 2564

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมข้อสอบที่ใช้
ในการประเมิน ในทุกระดับชั้น
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
2. เพื่อจัดทําคลังข้อสอบ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
3. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้สืบค้น และนําไป
ปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนในทุกระดับชั้น

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของสํานักงานเขตพื้นที่
1.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การศึกษาและโรงเรียนมีคลังข้อสอบ
หลักของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระ
เขต 2 ในระดับชั้น ป.1 ,ป.3 ,ป.6 และ การเรียนรู้และทุกระดับชั้น
ม.3 ทีม่ ีการประเมินระดับชาติ
2. ร้อยละของครูและบุคลากร
ระดับชั้นละ 10 คน รวมทั้ง 40 คน
ทางการศึกษาได้สืบค้น และนําไป
1.2 ศึกษานิเทศก์ คณะทํางาน และ ปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
วิทยากร จํานวน 20 คน
นักเรียนในทุกระดับชั้น
2. เชิงคุณภาพ
2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 และโรงเรียน
มีคลังข้อสอบเพื่อการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และทุกระดับชั้น รวมทั้ง
ผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถนําเครื่องมือไปปรับใช้
ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
45,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 2,3,4

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพิสมัย
กิ่งสกุล
และคณะ
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
โครงการ/กิจกรรม
33.การประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2564

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2564
2. เพื่อให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่
การศึกษานําข้อมูลผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ไปใช้
วางแผนพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
2. เพื่อให้ผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ในระดับสถานศึกษา
และระดับเขตพื้นที่การศึกษาสูงขึ้น

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2564
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2. ร้อยละของสถานศึกษาและ
ประถมศึกษาตาก เขต 2
เขตพื้นที่การศึกษานํามูลผล
2. เชิงคุณภาพ
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
ทุกคนได้รับการประเมินคุณภาพ
2564 และนําผลการประเมิน
ผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2564
ไปวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
2.2 สถานศึกษาและเขตพื้นที่
การจัดการเรียนการสอนให้กับ
การศึกษานําข้อมูลผลการประเมิน
ผู้เรียน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา 3. ร้อยละของสถานศึกษาและระดับ
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ไปใช้
เขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมิน
วางแผนพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพผู้เรียน (NT) ประถมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สูงขึ้น
2.3 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
(NT) ในระดับสถานศึกษา
และระดับเขตพื้นที่การศึกษาสูงขึ้น

งบประมาณ
58,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 2,4

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพิสมัย
กิ่งสกุล
และคณะ
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
โครงการ/กิจกรรม
34.การประเมิน
ความสามารถ
ด้านการอ่านผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่
การศึกษา มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาในการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยการสอบการอ่าน (RT)
ประจําปีการศึกษา 2564
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสม
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

เป้าหมาย
1.เชิงปริมาณ
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 การสอบการอ่าน - เขียน (RT)
จํานวน 6,746 คน
2.เชิงคุณภาพ
1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกระดับชั้น ให้สูงขึ้นร้อยละ 3
2. การนําผลการประเมินไปกําหนด
แผนการดําเนินงานปรับปรุงการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 และ
สถานศึกษามีข้อมูลการประเมิน
นักเรียนรายคน รายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ รายมาตรฐาน และ
รายโรงเรียน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. สถานศึกษาทุกแห่ง และเขตพื้นที่
การศึกษามีข้อมูลผลการประเมิน
ด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนําผล
การประเมินไปวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียน
2. ร้อยละ 3 สถานศึกษา
มีผลการประเมินสูงขึ้น

งบประมาณ
24,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 2

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวมาลี
เจริญพนาวัลย์
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โครงการ/กิจกรรม
35.พัฒนารูปแบบ
การนิเทศ ติดตาม
สถานศึกษาคุณธรรม
(โรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก
ให้กับผู้เรียนด้วยการขับเคลื่อน
คุณธรรมอัตลักษณ์ในสถานศึกษา
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ติดตามขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรร
จนมีนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี
สู่สังคม
3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน
1 ห้องเรียน 1 โครงงาน
4. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนา
เป็น “องค์กรคุณธรรม” ต้นแบบ
โดยสร้างขวัญและกําลังใจได้รับ
การประกาศเกียรติคุณองค์กร

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- โรงเรียนคุณธรรม สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมี
ที่ยืนยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม
2 ดาว จํานวน 71 โรงเรียน
2. เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษาพัฒนาโดยผ่าน
นวัตกรรมโดยใช้โครงงานคุณธรรม
ให้ผู้เรียน มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
ส่งผลลัพธ์เกิดอัตลักษณ์ในชุมชนที่ดี
“คืนคนดีสู่สังคม”

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละทีเ่ ข้าร่วมโครงการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศ ติดตาม
สถานศึกษาคุณธรรม
(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
มีความพึงพอใจ
2. นักเรียนแกนนํามีพฤติกรรม
เชิงบวกด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ที่ดี
3. ร้อยละของผู้เรียนมีนวัตกรรม
ด้านคุณธรรม ครูผู้สอนมีการออกแบบ
นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ผู้บริหารมีนวัตกรรมการบริหาร
การจัดการพัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็น “องค์กรคุณธรรม”

งบประมาณ
17,750

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1

ผู้รับผิดชอบ
นายญาณวุฒิ
วงศ์ใหญ่สินศิริ
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
โครงการ/กิจกรรม
36.พัฒนาขับเคลื่อน
สถานศึกษา
ทั้งระบบพร้อมรับ
สู่การประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง
และยกระดับสู่ศูนย์
การเรียนรูต้ ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนสถานศึกษา
พอเพียงทั้ง 116 แห่ง ในสังกัดให้เกิด
ความยั่งยืน
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียน
เป็นแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษา
พอเพียง) พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 จํานวน 116 โรงเรียน
ได้รับการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา
พอเพียงเกิดความยั่งยืนด้านการศึกษา
1.2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ได้พัฒนาการเตรียมความพร้อม
การเข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษาทั้ง 7 โรงเรียน
ในปีการศึกษา 2565
2. เชิงคุณภาพ
2.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออก
ถึงการดําเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ที่ดีด้านความพอเพียง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ร้อยละความพึงพอใจของครู
และผู้บริหาร โรงเรียนที่เข้ารับ
การยกระดับสถานศึกษาพอเพียง
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ทั้งระบบทั้งองค์กร พัฒนา
ให้มีนวัตกรรมสถานศึกษาที่มี
การจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Environmental Education
Sustainable Development:
EESD

งบประมาณ
27,450

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1,2,3

ผู้รับผิดชอบ
นายญาณวุฒิ
วงศ์ใหญ่สินศิริ
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
โครงการ/กิจกรรม
36.พัฒนาขับเคลื่อน
สถานศึกษา
ทั้งระบบพร้อมรับ
สู่การประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง
และยกระดับสู่ศูนย์
การเรียนรูต้ ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
2.2 สถานศึกษาที่มีการจัด
สภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Environmental Education
Sustainable Development: EESD)
พัฒนาให้เกิดนวัตกรรมด้านบริหาร
จัดการ
2.3 ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลก
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Global Goals for Sustainable
Development)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
โครงการ/กิจกรรม
37.ประชุมสัมมนา
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
สู่การปฏิบัติ สําหรับ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก
เขต 2 ประจําปี 2565

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
แนวคิด ทัศนคติ และประสบการณ์
ในด้านการปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ ตลอดจนด้านอื่น ๆ
มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานและการพัฒนางาน
ของตนเองและองค์กร

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.ข้าราชการครูและบุคลากร
1. เชิงปริมาณ
- ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด สํานักงาน
ทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ
เขต 2 เข้าร่วมประชุมสัมมนาและ
บทบาท ภารกิจหน้าที่ ขั้นตอน
ศึกษาดูงาน จํานวน 70 คน
การปฏิบัติงาน ปัญหาและแนวทาง
2. เชิงคุณภาพ
ในการพัฒนาและสามารถนํามา
- ข้าราชการครูและบุคลากร
พัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
พฤติกรรม ทัศนคติ และจิตสํานึก
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100
เขต 2 สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทัศนคติ และจิตสํานึก ในการปฏิบัติงาน ทางการศึกษา ในสังกัด สํานักงาน
และนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและ
ตาก เขต 2 สามารถปรับเปลี่ยน
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
วิธีการบริหารงานและวิธีการ
ปฏิบัติงานเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100

งบประมาณ
279,928

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 2

ผู้รับผิดชอบ
- นายสุทัศน์
ศรีดาเดช,
- นางจันจิรา
มงคล
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
38. พัฒนาการบริหาร
งบประมาณสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก
เขต 2 ( งบประจํา)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 สามารถ
ดําเนินงานตามภารกิจบรรลุ
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
1. หน่วยงานในสังกัด
จํานวน 116 โรงเรียน 5 โรงเรียน
สาขา และ 59 ห้องเรียนสาขา
2. สามารถบริหารจัดการได้ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ตามนโยบายจุดเน้นกลยุทธ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาม เขต 2
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละของจํานวนโรงเรียน
ที่มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เป็นไปตามมาตรฐาน
2. ร้อยละของผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจในการส่งเสริม
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณ
3,000,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1 - 4

ผู้รับผิดชอบ
- นางสาวอรวรรณ
สุยะวงศ์
- นางสุภาพ
นภาประทุม
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
39. เสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา และ
การสร้างเครือข่าย
การดําเนินการทางวินัย
ไม่ร้ายแรง ระดับกลุ่ม
โรงเรียน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและ
การรักษาวินัยตามที่บัญญัติ
ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547
3. เพื่อให้การดําเนินทางวินัย
ไม่ร้ายแรงกับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาเป็นไปโดยถูกต้อง
ตามวิธีการขั้นตอนอันเป็นสาระสําคัญ
ตามที่กฎหมายกําหนด
4. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคคล
กรในการดําเนินการทางวินัย
ไม่ร้ายแรงในสถานศึกษา
5. เพื่อสร้างความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการปัญหา
ในระดับกลุ่มโรงเรียน

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ไม่ถูกลงโทษทางวินัยมากกว่า
ร้อยละ 80
1.2 จํานวนเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 กระทําความผิดวินัยลดลง
ร้อยละ 50
2 เชิงคุณภาพ
2.1 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2กระทําผิดวินัยลดลง
ในรอบปีที่ผ่านมา

งบประมาณ
103,400

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 3,4

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มกฎหมาย
และคดี
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
39. เสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา และ
การสร้างเครือข่าย
การดําเนินการทางวินัย
ไม่ร้ายแรง ระดับกลุ่ม
โรงเรียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
2.3 การปฏิบัติราชการของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ
2.4 ปริมาณการดําเนินการทางวินัย
แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ลดลง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
40.พัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการทํางาน
ของผู้บริหารการศึกษา
ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

วัตถุประสงค์
1. เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายที่สําคัญเพื่อนําไปใช้ในการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
ประเด็นท้าทายข้อตกลงการพัฒนา
งานและสามารถนําไปใช้เพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนการสอน เกิดแรงจูงใจ
และเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง
3. เพื่อส่งเสริมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
โดยการพัฒนารายบุคคล ส่งเสริม
การทดสอบสมรรถนะรายสาขา
ในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ
4. เพื่อสร้างเสริมและพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดให้มีความรัก
ความสามัคคีและมีสัมพันธภาพที่ดี
ขององค์กร

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. เชิงปริมาณ
1. เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 95 ของผู้บริหารการศึกษา
- ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
สถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
2. เชิงคุณภาพ
จํานวน 2,500 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
- ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและ
สถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
บุคลากร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ กี่ยวกับ
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
บทบาท ภารกิจหน้าที่การปฏิบัติงาน
มีวิสัยทัศน์ปฏิบัติงาน มีความรู้และ ถูกต้อง สม่ําเสมอและสามารถนํามา
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเขียน
ขยายผลการพัฒนางานให้กับ
ประเด็นท้าทายในข้อตกลงการพัฒนา บุคลากรคนอื่นต่อไป
งานและมีสมรรถนะรายสาขา
2.2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
ในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ
สถานศึกษา ข้าราชการครูและ
และนําความรู้ ความเข้าใจที่ได้จาก
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
การอบรมไปใช้พัฒนาการจัด
ได้รับความรู้และความเข้าใจ
การเรียนการสอนสู่การพัฒนางาน
เกี่ยวกับการเขียนประเด็นท้าทาย
ในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและ
ในข้อตกลงการพัฒนางานเพิ่มขึ้น
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
และนําไปใช้พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้น

งบประมาณ
92,750

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1 – 4

ผู้รับผิดชอบ
- นายปิลัทธ์
อุดมวงษ์
- นายสุทัศน์
ศรีดาเดช
- นางสาวศรีมาลา
ยศงาม
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โครงการ/กิจกรรม
40.พัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการทํางาน
ของผู้บริหารการศึกษา
ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2.3 ข้าราชการครูในระดับ
ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับ
การพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
2.4 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีแรงจูงใจ
และเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง
พัฒนางานในหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ/กิจกรรม
41. ตรวจสอบ ติดตาม
และ พัฒนางาน
ตรวจสอบภายใน และ
ระบบควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบ กํากับ ติดตาม
การดําเนินงานด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุของสถานศึกษาในการบริหาร
งบประมาณและใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ให้เกิดความโปร่งใส
ป้องกันการทุจริต
2. ตรวจสอบ ติดตาม การดําเนินงาน
การเงิน บัญชี รายงานการเงิน
วิเคราะห์ประเมินผลรายงานบัญชี
ตามระบบ GFMIS ของกลุ่มบริหาร
การเงินและสินทรัพย์ ให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง
3. พัฒนาและสร้างเครือข่ายงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยเหลือ
ให้คําปรึกษา คําแนะนําเกี่ยวกับ
ระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการปฏิบัติงานให้กับสถานศึกษา
4. เพื่อให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
ปัญหาและหาแนวทางที่เป็นข้อปฏิบัติ
ร่วมกัน และเป็นการส่งเสริม
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ตรวจสอบ
ภายใน เครือข่ายงานตรวจสอบภายใน
และสถานศึกษา

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- สถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบ
ติดตาม ตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปี จํานวน 25 โรงเรียน
2. เชิงคุณภาพ
- สํานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา
ในสังกัด ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งมีระบบ
การควบคุมภายในที่รัดกุม สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่กําหนด

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
สํานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา
ในสังกัด ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด
ร้อยละ 80 ของจํานวนสถานศึกษา
ที่ได้รับการตรวจสอบ

งบประมาณ
37,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 2 - 4

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวราตรี
อินสุยะ
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โครงการ/กิจกรรม
42.จัดทําข้อมูล
สารสนเทศข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนเพื่อการ
บริหารการศึกษา

วัตถุประสงค์
1. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานข้อมูล
นักเรียน โรงเรียนและโรงเรียนสาขา
แห่งละ 1 คน เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถรายงานข้อมูลได้ถูกต้อง
และทันเวลาที่ระบบกําหนด
2. รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ
จากโรงเรียนในสังกัด
3. จัดทําเอกสารสําหรับเผยแพร่
แก่ผู้มารับบริการและผู้สนใจ
4. เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน
ของสํานักงานเขตพื้นทีผ่ ่านเว็ปไซต์

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1 โรงเรียนและโรงเรียนสาขา
ทุกแห่งสามารถปรับปรุงข้อมูล และ
ยืนยันข้อมูลได้ตามกําหนดทุกแห่ง
1.2 มีเอกสารสําหรับเผยแพร่
แก่ผู้มารับบริการและผู้ที่สนใจ
1.3 มีข้อมูลและสารสนเทศเผยแพร่
บนเว็ปไซต์สํานักงานเขตพื้นที่
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูล
โรงเรียนและโรงเรียนสาขาทุกแห่ง
จํานวน 121 คน มีความรู้และ
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการกรอก
และรายงานข้อมูลทันตามเวลา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกําหนด
2.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในข้อมูลและสารสนเทศ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัด
ยืนยันข้อมูลในระบบทันตาม
กําหนด สพฐ.
2. มีสารสนเทศให้เพียงพอ
ในการให้บริการ

งบประมาณ
55,300

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 3 - 4

ผู้รับผิดชอบ
นายศุภกิจ
ภู่จันทร์
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โครงการ/กิจกรรม
43.พัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วัตถุประสงค์
1. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
แก่พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์
ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์
จํานวน 20 คน
2. ผู้เข้าอบรมนําความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปปรับใช้ในการดําเนินงาน
ในโรงเรียน
3. จัดทําเอกสารคู่มือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้เป็นคู่มือ
ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1 มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม
ครบตามจํานวนที่วางไว้
1.2 มีคู่มือสําหรับผู้ดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ผู้รับการอบรมทําผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์หลังอบรมผ่านร้อยละ 90
2.2 ผู้รับการอบรมมีความพึงพอใจ
ในการจัดการอบรมเกินร้อยละ 80
2.3 ผู้เข้ารับการอบรมนําความรู้
ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้
พัฒนาในการดําเนินงาน
ในโรงเรียน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ผลการทดสอบผู้เข้าอบรม
หลังการอบรม
2. การนําความรู้จากการอบรม
ไปใช้ในการดําเนินงาน

งบประมาณ
25,500

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 2 - 3

ผู้รับผิดชอบ
นายศุภกิจ
ภู่จันทร์
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โครงการ/กิจกรรม
43.พัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วัตถุประสงค์
1. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
แก่พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์
ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์
จํานวน 20 คน
2. ผู้เข้าอบรมนําความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปปรับใช้ในการดําเนินงาน
ในโรงเรียน
3. จัดทําเอกสารคู่มือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้เป็นคู่มือ
ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1 มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม
ครบตามจํานวนที่วางไว้
1.2 มีคู่มือสําหรับผู้ดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ผู้รับการอบรมทําผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์หลังอบรมผ่านร้อยละ 90
2.2 ผู้รับการอบรมมีความพึงพอใจ
ในการจัดการอบรมเกินร้อยละ 80
2.3 ผู้เข้ารับการอบรมนําความรู้
ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้
พัฒนาในการดําเนินงาน
ในโรงเรียน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ผลการทดสอบผู้เข้าอบรม
หลังการอบรม
2. การนําความรู้จากการอบรม
ไปใช้ในการดําเนินงาน

งบประมาณ
25,500

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 2 - 3

ผู้รับผิดชอบ
นายศุภกิจ
ภู่จันทร์
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โครงการ/กิจกรรม
44.การประชุมพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ เลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
และเลื่อนค่าตอบแทน
ประจําปีพนักงาน
ราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคล
ในเรื่องการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทน
ประจําปีของพนักงานราชการ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด
2. เพื่อให้การบริหารงานบุคคล
ในเรื่องการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทน
ประจําปีของพนักงานราชการ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เป็นธรรม โปร่งใส

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของการพิจารณา
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้น
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ดําเนินการ ค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเลื่อน
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ค่าตอบแทนประจําปีของพนักงาน
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และ
ราชการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.และ
จํานวน 2 รอบ ได้แก่ ครั้งที่ 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
(1 ตุลาคม 2564) และ ครั้งที่ 1
ขั้นพื้นฐานกําหนด สามารถได้รับ
(1 เมษายน 2565)
ความเห็นชอบให้เลื่อนเงินเดือน
1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้าราชการจากมติคณะกรรมการ
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ดําเนินการ ศึกษาธิการจังหวัดตาก (กศจ.ตาก)
ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับ
2. ร้อยละ 100 ของการพิจารณา
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้น
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และ
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเลื่อน
เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าตอบแทนประจําปีของพนักงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ราชการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
จํานวน 10 ครั้ง
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม
โปร่งใส ไม่เกิดประเด็นข้อพิพาท
หรือข้อร้องเรียน

งบประมาณ
8,580

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1 – 4

ผู้รับผิดชอบ
- นายสุทัศน์
ศรีดาเดช
- นางจันจิรา
มงคล
- นางสาวกาญจนา
ทองคํามา
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โครงการ/กิจกรรม
44.การประชุมพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ เลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
และเลื่อนค่าตอบแทน
ประจําปีพนักงาน
ราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ได้มีส่วนร่วม เกิดความรู้
ความเข้าใจ ตลอดทั้งสามารถ
ประชาสัมพันธ์กระบวนการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา และการเลื่อน
ค่าตอบแทนประจําปีของพนักงาน
ราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
และพนักงานราชการ ในสังกัดได้
2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ดําเนินการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และ
เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัตทิ ี่ ก.ค.ศ. และ สพฐ.กําหนด

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
44.การประชุมพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ เลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
และเลื่อนค่าตอบแทน
ประจําปีพนักงาน
ราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
2.3 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา
และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

45. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
บริหารอัตรากําลัง
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

1. เพื่อให้แกนนําบุคลากรในสถานศึกษา
ที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจในการคํานวณ
อัตรากําลังครู สามารถจัดทําข้อมูล
ความต้องการอัตรากําลังครูและ
กําหนดมาตรฐานวิชาเอกของครู
ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
ได้อย่างถูกต้อง
2.2 ลดขั้นตอนในการจัดทําข้อมูล
อัตรากําลังครูในสถานศึกษาและ
ข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกของครู
ในสถานศึกษา และการจัดทําข้อมูล
อัตรากําลังครูและข้อมูลวิชาเอก
ของครูในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2

1.เชิงปริมาณ
1.1 ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา/
ข้าราชการครู/บุคลากรที่รับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
จํานวน 116 คน
1.2 คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล
และตรวจสอบอัตรากําลังครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
จํานวน 12 คน
1.3 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารอัตรากําลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
จํานวน 32 คน (3 คณะ)
1.4 พนักงานราชการและผู้ปฏิบัติงาน
ให้ราชการ จํานวน 445 คน
(พนักงานราชการ 123 คน และ
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 322 คน)

1. เชิงปริมาณ
1.1 ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา/ข้าราชการครู/
บุคลากรที่รับผิดชอบงาน
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 คํานวณ
อัตรากําลังครู สามารถจัดทํา
ความต้องการอัตรากําลังครูและ
กําหนดมาตรฐานวิชาเอกของครู
ในสถานศึกษา ได้อย่างถูกต้อง
1.2 จํานวนครั้งในการนําข้อมูล
อัตรากําลังครู มาตรฐานวิชาเอก
ของครูในสถานศึกษามาใช้
ในการประชุม คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
อัตรากําลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
1.3 ร้อยละ 100 ของพนักงาน
ราชการและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ได้รับการสร้างความเข้าใจ
ในการบริหารอัตรากําลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

34,415

ไตรมาส
ที่ 1 - 4

- นายสุทัศน์
ศรีดาเดช
- นางจันจิรา
มงคล
- นางสาวนพพริน
ใจยะสิทธิ์
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โครงการ/กิจกรรม
45. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
บริหารอัตรากําลัง
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

วัตถุประสงค์
2.3 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับ
สภาพความเป็นจริงของสถานศึกษา
เป็นประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุน
อัตรากําลังครูจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/จากคณะกรรมการ
กําหนดเป้าหมายและนโยบาย
กําลังคนภาครัฐ การวางแผนกําลังคน
ในสถานศึกษา การพิจารณาจัดสรร
อัตราข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สถานศึกษา
กรณีได้รับอัตราข้าราชการครูเพิ่มใหม่
กรณีได้รับอัตราข้าราชการครูคืนจาก
คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ
2.4 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
ในการบริหาร อัตรากําลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดอย่างทั่วถึง
2.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2

เป้าหมาย
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการ
ครู/บุคลากรที่รับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 มีความรู้
ความเข้าใจในการคํานวณอัตรากําลังครู
สามารถจัดทําข้อมูลความต้องการ
อัตรากําลังครูและกําหนดมาตรฐาน
วิชาเอกของครูในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2565 ได้อย่างถูกต้อง
2.2 ลดขั้นตอนในการจัดทําข้อมูล
อัตรากําลังครูในสถานศึกษาและ
ข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกของครู
ในสถานศึกษา และการจัดทําข้อมูล
อัตรากําลังครูและข้อมูลวิชาเอก
ของครูในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา/
ข้าราชการครู/บุคลากรที่รับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 มีความรู้
ความเข้าใจในการคํานวณ
อัตรากําลังครู สามารถจัดทําข้อมูล
ความต้องการอัตรากําลังครูและ
กําหนดมาตรฐานวิชาเอกของครูใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
ได้อย่างถูกต้อง ตรงกับสภาพความ
เป็นจริงของสถานศึกษา
2.2 การบริหารอัตรากําลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในการใช้อัตรากําลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
45. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
บริหารอัตรากําลัง
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
2.3 ได้ข้อมูลอัตรากําลังครู
ในสถานศึกษาทีถ่ ูกต้อง ตรงกับสภาพ
ความเป็นจริงของสถานศึกษา
เป็นประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุน
อัตรากําลังครูจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/
จากคณะกรรมการการพิจารณา
จัดสรรอัตราข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สถานศึกษา
กรณีได้รับอัตราข้าราชการครูกําหนด
เป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ
การวางแผนกําลังคนในสถานศึกษา
เพิ่มใหม่ กรณีได้รับอัตราข้าราชการ
ครูคืนจากคณะกรรมการกําหนด
เป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ
2.4 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมถึงพนักงานราชการ
และผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ มีความ
เข้าใจในการบริหารอัตรากําลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.5 การบริหารอัตรากําลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในการใช้อัตรากําลัง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
46.สร้างเสริมพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนกลุ่มนโยบาย
และแผน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารและการจัด
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้
สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์
ในการบริหารและการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบายความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมี
คุณภาพ

เป้าหมาย
1. กลุ่มงานนโยบายและแผน
1.1 มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้กําหนด
ทิศทางและกลยุทธ์จัดการศึกษา
มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้วย
เทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อกําหนด
ทิศทางกลยุทธ์จัดการศึกษา
การบริหารจัดการศึกษา บริการ
หน่วยงานและประชาชนอย่างทั่วถึง
เท่าเทียม คุ้มค่า
1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 มีแผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัด แผนบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ตามรายไตรมาส และ
สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.3 มีปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อวาง
แผนการบริหารของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
1.4 การดําเนินงานขยายชั้นเรียน
การจัดตั้ง ยุบรวม เลิก รวมและ
โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. กลุ่มงานนโยบายและแผน
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
มีแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2565 แผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
แผนบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 รายไตรมาส
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก 2 และ
สถานศึกษาไว้เป็นแนวทาง
การปฏิบัติงาน
1.2 ประชาชนและประชากร
วัยเรียนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและได้ศึกษาต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต

งบประมาณ
254,955

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1 - 4

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและ
แผน
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
46.สร้างเสริมพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนกลุ่มนโยบาย
และแผน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
2. กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการบริหารจัด
การศึกษาตามความสําคัญ จําเป็น
ขาดแคลน ให้มีคุณภาพ
2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาสามารถบริหาร
งบประมาณเป็นไปตามภารกิจ
ที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล
2.3 นักเรียนประจําพักนอน ได้รับ
การดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น
2.4 นักเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ได้รับโอกาส ทางการศึกษา
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2.กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามความสําคัญ
จําเป็น/ขาดแคลน
2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาบริหารงบประมาณ
ได้เป็นไปตามภารกิจ กําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการและเป็นไป
ตามความจําเป็นเร่งด่วน
3. กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและ
รายงาน
3.1 ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปี
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจําปี 2564
จํานวน 200 เล่ม พร้อมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
รับทราบถึงผลการตรวจติดตาม
การดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ 2564

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
46.สร้างเสริมพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนกลุ่มนโยบาย
และแผน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
3. กลุ่มงานติดตามประเมินผลและ
รายงาน
3.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ตาก เขต 2 มีรายงานผล
การดําเนินงานระหว่างปีและสิ้นปี
งบประมาณ สําหรับเป็นข้อมูล
ประกอบการบริหารโครงการและ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป
3.2 สาธารณชนรับทราบผล
การดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
3.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้รับรอง
คณะผู้ตรวจติดตามฯ และได้จัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ และนโยบาย
ตามหลักเกณฑ์การตรวจติดตาม
ประจําปีงบประมาณ
3.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 รับทราบ
ผลการตรวจติดตามการดําเนินงาน
ประจําปี เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการศึกษาในปีต่อไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
47. ส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
ขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการ ในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามภารกิจในการจัดการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 และ
สถานศึกษาพัฒนาบุคลากร
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ที่ไม่มีงบประมาณรองรับชัดเจน
2. เพื่อสนับสนุนภารกิจเร่งด่วน
ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 และหน่วยงาน
ทางราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้สามารถบริหารจัดการ
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 1 แห่ง
2. เชิงคุณภาพ
- สนับสนุนภารกิจ งาน / โครงการ
และกิจกรรม เพื่อสนองนโยบาย
กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และจุดเน้น
รวมถึงภารกิจเร่งด่วนตามนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ให้สามารถดําเนินการได้
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
ทางราชการ ตามความเห็นชอบของ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร ในการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างคุ้มค่า
2. มีข้อมูลสารสนเทศเพียงพอ
ในการบริหารจัดการเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษาและบริหาร
หน่วยงาน ประชาชนอย่างทั่วถึง
3. ให้บริการการศึกษาแก่ประชากร
วัยเรียนได้ครอบคลุมและทั่วถึง

งบประมาณ
200,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 3,4

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน

128
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
48. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 เคลื่อนที่
เยี่ยมสถานศึกษา
ปี พ.ศ.2565

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ได้ออกเยี่ยมเยียนให้บริการและ
พัฒนาสถานศึกษา
2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีฐานะยากจน
และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่
นักเรียนที่ครอบครัวยากไร้และ
ขาดแคลน

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ได้ออกเยี่ยมให้บริการและพัฒนา
สถานศึกษาในสังกัด
2.2 กลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่ได้บริจาคสิ่งของ
และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับ
นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ได้ออกเยี่ยมเยียนให้บริการ และ
ร่วมพัฒนาสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมาย
2. เจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มงาน
ได้บริจาคสิ่งของ และเลี้ยงอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียน
ในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
3. นักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน
ได้รับบริจาคสิ่งของและรับประทาน
อาหารกลางวันร่วมกัน
4. สร้างขวัญและกําลังใจให้กับ
คณะครูและนักเรียนในสังกัด
ซึ่งนักเรียนสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
ให้ดีขึ้น

งบประมาณ
50,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 3

ผู้รับผิดชอบ
- นายสุทัศน์
ศรีดาเดช
- นางสาวสายสุนีย์
แสงด้วง
- นางฉันทนา
อ้อหิรัญ
- บุคลากร
กลุ่มอํานวยการ
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
49. พัฒนาสมรรถนะ
และเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจํา
และลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต2

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ลูกจ้างประจํา และลูกจ้าง
ชั่วคราวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ
บทบาทภารกิจ หน้าที่ แนวทางและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้ลูกจ้างประจํา และลูกจ้าง
ชั่วคราวปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงาน
และวิธีการปฏิบัติงาน ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ลูกจ้างประจํา และลูกจ้าง
ชั่วคราวได้รับการพัฒนาและเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ
และจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อให้ลูกจ้างประจํา และลูกจ้าง
ชั่วคราวนําความรู้ที่ได้รับจาก
การจัดการความรู้มาใช้
ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละ 80 ลูกจ้างประจํา
1. เชิงปริมาณ
1.1 ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสํานักงาน
ได้พัฒนาสมรรถนะและเพิ่ม
เขตพื้นที่การศึกษาประถม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ศึกษาตาก เขต 2 ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจหน้าที่
จํานวน 110 คน
แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.2 กิจกรรมพัฒนาลูกจ้าง ดูแล
สามารถนํามาพัฒนาและเกิด
ปรับภูมิทัศน์บริเวณของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ
และจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
เขต 2
1.3 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนา
2. ร้อยละ 80 ลูกจ้างประจํา
สมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพใน
และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงาน
การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจําและ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลูกจ้างชั่วคราวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตาก เขต 2 สามารถปรับเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทํางานในหน้าที่ วิธีการบริหารงาน และวิธีการ
ปฏิบัติงานเพื่อนํามาใช้ในการ
2. เชิงคุณภาพ
- ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ทุกคน
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทัศนคติ และจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงาน และนําความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ

งบประมาณ
174,300

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 4

ผู้รับผิดชอบ
- นายสุทัศน์
ศรีดาเดช
- นางสาวสายสุนีย์
แสงด้วง และ
- นายมานัส
พุทธแก้ววงค์
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
50.คัดแยกขยะมูลฝอย
และลดการใช้
ถุงพลาสติก สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก
เขต 2

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสํานึกให้กับ
บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ในการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
2. เพื่อให้บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ
ตลอดจนทราบถึงปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจากขยะ
3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยกขยะ
และการนํากลับมาใช้ใหม่
4. เพื่อให้มีความรู้และสามารถ
นําวิธีการจัดการขยะประเภทต่างๆ
มาใช้ได้อย่างถูกต้องและบริหาร
จัดการขยะด้วยตนเอง
5. เพื่อลดปริมาณขยะในหน่วยงาน
6. เพื่อให้เกิดสํานักงานต้นแบบ
ในการจัดการขยะมูลฝอย
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
โดยมีบุคคลเป้าหมาย ดังนี้
- ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
จํานวน 1 คน
- รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
จํานวน 3 คน
- บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
จํานวน 76 คน
2. เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 มีการดําเนิน
กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยหรือพลาสติกภายในหน่วยงาน
เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและ
ภาคเอกชน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
มีการสร้างจิตสํานึกในการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
2. ร้อยละ 80 บุคลากรสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 มีความรู้เกี่ยวกับ
ขยะประเภทต่างๆ ตลอดจน
ทราบถึงปัญหาและผลกระทบ
ที่เกิดจากขยะ
3. ร้อยละ 80 บุคลากรสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยกขยะ
และการนํากลับมาใช้ใหม่
4. ร้อยละ 80 บุคลากรสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 มีความรู้และสามารถนํา
วิธีการจัดการขยะประเภทต่างๆ
มาใช้ได้อย่างถูกต้อง และบริหาร
จัดการขยะด้วยตนเอง

งบประมาณ
32,740

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 2

ผู้รับผิดชอบ
- นายสุทัศน์
ศรีดาเดช
- นางสาวสายสุนีย์
แสงด้วง
- นางสาวสุทิศา
วิริยะนิมิตร
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
51.ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
บุคลากรสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2
ได้รับทราบทิศทางการพัฒนา
การศึกษา รูปแบบวิธีการพัฒนา
การศึกษา แนวทางการดําเนินการและ
นําไปปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
2. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร
การประสานงานระหว่างกลุ่มงานต่าง
ๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตาก เขต 2 สู่สถานศึกษา ระหว่าง
ผู้บริหารของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสู่บุคลากร
3. เพื่อสร้างความเข้าใจ และรับทราบ
ปัญหาอุปสรรค ในการดําเนินงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
4. เพื่อสร้างสัมพันธภาพ
ในกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 2 และ
ในกลุ่มบุคลากร สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
จัดประชุมโดยมีบุคคลเป้าหมาย ดังนี้
1.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
( 2 เดือน/ครั้ง )
- ผู้บริหารสถานศึกษา
จํานวน 116 โรงเรียน
- รองผู้บริหารสถานศึกษา
จํานวน 116 โรงเรียน
1.2 ประชุมคณะผู้บริหารของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
จํานวน 14 คน ( 4 ครั้ง/เดือน )
จํานวน 48 ครั้ง
- ผู้บริหารของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
และผู้เกี่ยวข้อง) จํานวน 14 ท่าน
1.3 ประชุมบุคลากรสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 จํานวน 80 คน (เดือน/1 ครั้ง)
- บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
จํานวน 80 คน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละ 80 ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
รับทราบนโยบาย แนวทาง
การดําเนินการ มีความเข้าใจ
มีทักษะและกระบวนการคิด
ที่เป็นระบบ สามารถนําไปประยุกต์
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
2.ร้อยละ 80 ได้ใช้เวทีการประชุม
เป็นช่องทางในการสื่อสาร
การประสานงานระหว่างกลุ่มงาน
ต่าง ๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตาก เขต 2 สูส่ ถานศึกษา
ระหว่างผู้บริหารของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สู่บุคลากร
3. ร้อยละ 80 ผู้บริหารได้รับทราบ
ปัญหาอุปสรรค ในการดําเนินงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากร

งบประมาณ
298,320

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1 - 4

ผู้รับผิดชอบ
- นายสุทัศน์
ศรีดาเดช
- นางสาวสายสุนีย์
แสงด้วง
- นางสาวสุทิศา
วิริยะนิมิตร
- บุคลากร
กลุ่มอํานวยการ
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
51.ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
บุคลากรสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2 เชิงคุณภาพ
4. ร้อยละ 80 เกิดสัมพันธภาพ
- ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ในกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้รับทราบ ประถมศึกษาตากเขต 2 และในกลุ่ม
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา รูปแบบ บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่
วิธีการพัฒนาการศึกษา ข่าวสาร
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
อย่างถูกต้องสม่ําเสมอ มีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการคิด
ที่เป็นระบบ และนําไปสู่การปฏิบัติ
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
52.อัปเดตโปรแกรม
และอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทํางานโดยใช้ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(My Office) ของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
มาเพิ่มประสิทธิภาพการยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
และบุคลากรทางการศึกษาใช้เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน
เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
และการแข่งขัน
3. ลดปริมาณการใช้ทรัพยากร
ลดพื้นที่การจัดเก็บ ลดต้นทุน
และทําให้ระบบการค้นหาเอกสาร
สามารถทําได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

เป้าหมาย
1. เชิงคุณภาพ
1.1 เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 150 คน
มีความเข้าใจระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (My Office) และ
สามารถนําไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
1.2 เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 150 คน
มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (My Office) และ
สามารถนําไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2. เชิงปริมาณ
2.1 เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 150 คน
มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (My Office) และ
สามารถนําไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ
2.2 เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 150 คน
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในการใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(My Office) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละ 70 ของจํานวนบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 ได้ใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จํานวนเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

งบประมาณ
77,280

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 3 - 4

ผู้รับผิดชอบ
- นายสุทัศน์
ศรีดาเดช
- นางสาวสายสุนีย์
แสงด้วง
- นางสาวภัทราวรรณ
สันธิศิริ
- นายศุภกิจ
ภู่จันทร์
- นายพิษณุ
สวนเอก
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
53.ประชุม
เชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุม
ภายใน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรบนสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน และนําไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ที่รับผิดชอบ
2. เพื่อให้การจัดทํารายงานติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกภารกิจ และจัดส่ง
รายงานได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนด
3. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายใน
ในสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน
4. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายใน
สถานศึกษาในสังกัด สามารถวิเคราะห์
ความเสี่ยงในภารกิจเกี่ยวกับงานวิชาการ
งานงบประมาณ งานบุคคล และ
งานบริหารงานทั่วไป ในสถานศึกษา
นําไปสู่การวางแผนการควบคุม
ที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. เชิงปริมาณ
5.1 ร้อยละ 80 ของบุคลากรบน
1.1 บุคลากรบนสํานักงานเขตพื้นที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
จํานวน 15 คน มีความรู้ ความเข้าใจ ผู้รับผิดชอบระบบการควบคุม
ภายในในสถานศึกษามีความรู้ความ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุม
1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภายใน
มีระบบการควบคุมภายในที่มี
5.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ประสิทธิภาพ ความเสี่ยง ได้รับ
การบริหารจัดตามระบบการควบคุม ในสังกัดมีการนําระบบการควบคุม
ภายในไปใช้ในการบริหารจัดการ
ภายในครอบคลุมทุกภารกิจ
5.3 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาใน
1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
ผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายใน สังกัดสามารถจัดทํารายงานติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและ
ในสถานศึกษาในสังกัด 116 คน
ส่งรายงานการควบคุมภายใน
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การควบคุมภายใน
ได้ถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพ
1.4 สถานศึกษาในสังกัด 116 คน
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียน มีการนําระบบการควบคุม
ภายใน ไปใช้ในการบริหารและการจัด และ สถานศึกษาในสังกัดได้ทัน
ตามระยะเวลา ที่กําหนด
การศึกษาทุกโรงเรียน
1.5 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง
สามารถจัดทํารายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจําปีได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม
ทุกภารกิจทั้ง 4 งาน และส่งรายงานฯ
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนของ ทุกปี

งบประมาณ
35,600

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 3

ผู้รับผิดชอบ
- นายสุทัศน์
ศรีดาเดช
-นางสาวสายสุนีย์
แสงด้วง
- บุคลากร
กลุ่มอํานวยการ
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
53.ประชุม
เชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุม
ภายใน

วัตถุประสงค์
5. เพื่อให้การจัดทํารายงาน
การติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 เป็นไปอย่างถูกต้องและ
ทันตามเวลาทีร่ ะเบียบฯ กําหนด

เป้าหมาย
2. เชิงคุณภาพ
2.1 บุคลากรบนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายในและนํามาประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 มีระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกภารกิจ
2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้รับผิดชอบ ระบบการควบคุม
ภายในในสถานศึกษาในสังกัดมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายใน
2.4 สถานศึกษาในสังกัด มีการนํา
ระบบการควบคุมภายใน ไปใช้ในการ
บริหารจัดการในการจัดการศึกษา
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2.5 สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
จัดทํารายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในประจําปีได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และ
ส่งรายงานฯ ได้ทันตามเวลาที่กําหนด

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
54.ส่งเสริมการจัด
การศึกษาสําหรับ
โรงเรียนในโครงการ
พระราชดําริ ฯ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนในโครงการ
พระราชดําริ ฯ ได้ขับเคลื่อนงานและ
สนองพระราชดําริฯ ตามแผนพัฒนา
เด็กและเยาชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5
พ.ศ.2560 – 2569
2. เพื่อให้โรงเรียนในโครงการ
พระราชดําริ ฯ มียุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ ในการดําเนินงานในแต่ละ
ปีงบประมาณ
3. เพื่อนิเทศ ติดตาม สนับสนุน
การดําเนินงานของโรงเรียนใน
โครงการตามพระราชดําริ ร่วมกับ
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ฯ
1.1 โรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ฯ สามารถขับเคลื่อนงานตามแผน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน
จํานวน 39 แห่ง
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ
1.2 ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ
ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 – 2569 และ
พระราชดําริ ฯ จํานวน 12 คน
สนองพระราชดําริฯ สมเด็จพระกนิษฐา
1.3 นักเรียน ข้าราชการครูและ
ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
โครงการพระราชดําริ ฯ จํานวน 39 แห่ง รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ร้อยละ 80
2. เชิงคุณภาพ
2.1 โรงเรียนในโครงการพระราชดําริ 2. โรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ฯ
ฯ สามารถดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ได้รับการนิเทศ ติดตามประเมินผล
ตามวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
แผนงาน โครงการ ที่กําหนดไว้ตาม
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
(กพด.) ร้อยละ 80
ในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
3. โรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ฯ
2.2 ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ
สามารถดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
พระราชดําริ ฯ ได้มีการแลกเปลี่ยน
แผนงาน โครงการ ที่กําหนดไว้
เรียนรู้ในการบริหารจัดการ
ร้อยละ 80
มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
2.3 โรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ฯ
ได้รับการนิเทศ ติดตามประเมินผล
เพื่อพัฒนาโรงเรียนตามแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

งบประมาณ
9,600

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 2 - 4

ผู้รับผิดชอบ
- นายพงศ์ศาสตร์
ไพรสินธุ์
- นายพงศกรณ์
ทองคํา
- นางเสาวลักษณ์
กมลปลื้ม
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
55.การอบรม
เชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
และการใช้โปรแกรม
บริหารจัดการผล
การเรียน (School Mis)
โปรแกรมรายงานผล
ปพ.5 –ปพ.6 และ
โปรแกรมรายงานผล
ระดับปฐมวัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อม
ในด้านงานวัดและประเมินผล
ทางการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัด ทุกโรงเรียน
2. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
ระบบโปรแกรมระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษา (SchoolMIS)
โปรแกรมรายงานผล ปพ.5 –ปพ.6
และ โปรแกรมรายงานผลระดับ
ปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 และ
สามารถบันทึกผลการเรียนของ
นักเรียนได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อจัดทําข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบ

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1 ครูวิชาการ/ครูฝ่ายทะเบียน ครู
สามารถเตรียมความพร้อม
ในด้านงานวัดและประเมินผล
ทางการศึกษาทุกระดับชั้นสามารถ
ดําเนินงานได้ถูกต้องทุกคน
1.2 ครูวิชาการ/ครูฝ่ายทะเบียน
ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผลของ
โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
จํานวน 121 โรงเรียน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครูวิชาการ/ครูฝ่ายทะเบียน
ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผลของ
โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งมีความรู้
ความเข้าใจในระบบโปรแกรมระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษา
(SchoolMIS) / โปรแกรมรายงานผล
ปพ.5 –ปพ.6 และ โปรแกรม
รายงานผลระดับปฐมวัย
2.2 โรงเรียนทุกแห่งสามารถบันทึกผล
การเรียนของนักเรียนทุกคนและ
ยืนยันข้อมูลครบถ้วน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละของครูผู้รับผิดชอบ
งานทะเบียนมีการเตรียม
ความพร้อมในด้านงานวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดได้ถูกต้อง
2. ร้อยละของครูมีความเข้าใจและ
เตรียมความพร้อมการกรอกข้อมูล
การวัดและประเมินผลผ่านระบบ
School MIS โปรแกรมรายงานผล
ปพ.5 –ปพ.6 และโปรแกรม
รายงานผลระดับปฐมวัย

งบประมาณ
138,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 2

ผู้รับผิดชอบ
- นางสาวสุวิมล
ใจโปร่ง
และคณะ
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
56.นิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผลการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม
ให้เครือข่ายการนิเทศที่เข้มแข็ง
มีการร่วมกันวางแผน กําหนดแนวทาง
การนิเทศ ติดตามการบริหารและ
การจัดการศึกษางานโครงการนโยบาย
และจุดเน้นของเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด
2. เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีเทคนิค
การนิเทศ รูปแบบต่างๆ สามารถส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ (Active Learning)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
3. เพื่อส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์ทุกคน
ศึกษา วางแผน ออกแบบ “คู่มือ
การปฏิบัติงานด้านการนิเทศ
รายบุคคล”โดยพัฒนา“ชุดเครื่องมือ
นิเทศ”สามารถเลือกรูปแบบ
ให้มีเครื่องมือการนิเทศ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ตน
รับผิดชอบและสอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
1.1 จํานวน 121 โรงเรียนในสังกัด
ได้รับการนิเทศแบบบูรณาการ 100%
ได้รับการนิเทศ ติดตาม โครงการ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน วิเคราะห์บริบท
ระดับ สพฐ./เขตพื้นที่
พาคิด พาทํานําสู่การปฏิบัติตาม
1.2 จํานวน 58 ห้องเรียนสาขา
นโยบายจุดเน้นของสํานักงาน
ในสังกัดได้รับ การนิเทศ ติดตาม
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างต่อเนื่อง
และระดับเขตพื้นที่ 10 จุดเน้น
1.3 จํานวน 13 กลุ่มโรงเรียนในสังกัด 2. โรงเรียนได้รับการนิเทศตาม
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
จุดเน้นพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
สร้างระบบนิเทศในภาพรวมของ
สามารถชี้แนะ สร้างแนวทางการพัฒนา
กลุ่มโรงเรียน
ขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพ
2. เชิงคุณภาพ
ด้านการอ่านออกของผู้เรียน
2.1 โรงเรียนได้รับการนิเทศบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยประกาศ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นนโยบายระดับเขตพื้นที่
ด้วยเครือข่ายการนิเทศได้ทั้งการจัดทํา การศึกษา การบริหารและพัฒนา
แผนการนิเทศหรือคู่มือการนิเทศ
แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมงานพัฒนา
ภายในโรงเรียน
“สร้างเครือข่ายการนิเทศ”จัดทํา
2.2 โรงเรียนเกิดความเข้าใจ
คําสั่งการดําเนินงานขับเคลื่อน
ในการพัฒนา ระบบการนิเทศภายใน ในรูปแบบอนุคณะกรรมการนิเทศฯ
โรงเรียน สร้างความเข้มแข็ง
“แผนพัฒนาคุณภาพด้านการอ่าน”
ระดับกลุ่มโรงเรียนทั้ง 13 กลุ่ม
การทํา MOU ระดับเขต/โรงเรียน/
ระดับห้องเรียนให้เกิดกระบวนการ
วงจรคุณภาพ

งบประมาณ
300,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1 - 4

ผู้รับผิดชอบ
- นายญาณวุฒิ
วงศ์ใหญ่สินศิริ
- นางสาวประกายรุ้ง
อุดมเกตุ

139
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
56.นิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผลการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
3.ร้อยละ 100 โรงเรียนมีโครงการ
ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หรือแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ในสถานศึกษามีพัฒนาการที่สูงขึ้น
ตามลําดับด้วยรูปแบบ “9 STEP”
4. ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัด
ทุกโรงเรียนมีระบบการจัดการนิเทศ
ภายในโรงเรียน โดย “จัดทําแผน
และคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน”
อย่างเข้มแข็ง สร้างเครื่องมือ
แผนการนิเทศโดยโรงเรียน
ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ตลอดจน
มีนวัตกรรมด้านการนิเทศที่ชัดเจน
ทั้งระบบโรงเรียน ครูผู้สอนมีรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5. ร้อยละ 100 ศึกษานิเทศก์ทุกคน
มีการจัดทํา“คู่มือการดําเนินงาน
ตามโครงการอย่างมีระบบ”
มีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
การนิเทศทุกปี ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
56.นิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผลการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6. โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
สร้างระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามประกาศ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ตลอดจน
จัดทํา “รายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SelfAssessment Report : SAR)”
ระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน
ได้อย่างถูกต้อง

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
57.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
(ก.ต.ป.น.)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัด
2. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตพื้นที่อย่างเป็นระบบ
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้นและบรรลุมาตรฐาน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
1. เชิงปริมาณ
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ
มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
อนุกรรมการ ก.ต.ป.น.และเจ้าหน้าที่ การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวม 4 ครั้ง/ปี
อย่างมีประสิทธิภาพและ
จํานวนครั้งละ 35 คน
ประสิทธิผล
1.2 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
2. คณะกรรมการ ขับเคลื่อน
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในเขตพื้นที่อย่างเป็นระบบ
จํานวนภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3. สถานศึกษาในสังกัด
2. เชิงคุณภาพ
121 โรงเรียน ได้รับการตรวจสอบ
2.1 มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
การศึกษา ทําให้ได้รับการพัฒนา
2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในทุก สนับสนุนการประกันคุณภาพ
ระดับชั้นสูงขึ้น
การศึกษา
4. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับโรงเรียน และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น

งบประมาณ
143,762

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1 - 4

ผู้รับผิดชอบ
- นางอุบลรัตน์
บุญลือ
- คณะศึกษานิเทศก์
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โครงการ/กิจกรรม
58.การอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณตาม
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
ให้สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวง
กําหนดพัสดุและวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้ทราบ และเข้าใจถึงความสําคัญ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ขึ้นตอน
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง
และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก่อหนี้
ผูกพันและการเบิกจ่ายเป็นไป
ตาม มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณประจําปี พ.ศ.2565
4. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ผู้ปฏิบัติงาน
- ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับ
116 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน และ การอบรม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
2. ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ
สํานักงานเขตพื้นที่ฯ จํานวน 4 คน
ได้เข้ารับการอบรม สามารถปฏิบัติ
รวมทั้งหมด 120 คน
หน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง
2. เชิงคุณภาพ
มีประสิทธิภาพ ตามระเบียบ
- ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ
กฎหมาย
สามารถนําความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ
จากการอบรมไปสู่การปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเบิก
จ่ายเงินได้ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
และทันปีงบประมาณอยู่ในระดับดี

งบประมาณ
87,200

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 1 - 2

ผู้รับผิดชอบ
- นางสาวอรวรรณ
สุยะวงศ์
- นางณัฐชญา
ศรีมี
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โครงการ/กิจกรรม
59.เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียน
สุจริต)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
การดําเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและสร้างความตระหนัก
ให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุจริต
เพื่อปรับฐานคิดทุกช่วงวัยและ
ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
แก่ผบู้ ริหารครูและบุคลากร
ที่รับผิดชอบในทุกระดับ
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
การนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti-Corruption Education)
ลงสู่ห้องเรียนในสถานศึกษา
3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการ ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา (ITA Online )
4. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียน
มีทักษะและกระบวนการ
ในการประเมิน (ITA Online )

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู
1. เชิงปริมาณ
นักเรียน และบุคลากรมีความรู้
1.1 โรงเรียนในสังกัด
ความเข้าใจในการดําเนินงาน
จํานวน 116 โรงเรียน
ขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตมีฐาน
1.2 ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน
ความคิดในการแยกแยะระหว่าง
นักเรียนและบุคลากร ครูผู้รับผิดชอบ ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
โครงการโรงเรียนสุจริต
1.3 จัดประชุมเป็นรายอําเภอ
2. ร้อยละของโรงเรียน
จํานวน 121 โรงเรียน ประกอบด้วย มีการดําเนินงานตามภารกิจ
อย่างโปร่งใส มีกลไกและ
อําเภอแม่สอด อําเภอแม่ระมาด
กระบวนการป้องกันการทุจริต
อําเภอท่าสองยาง อําเภอพบพระ
ที่เข้มแข็ง และรู้เท่าทันต่อ
อําเภออุ้มผาง
สถานการณ์การทุจริต
1.4 ระยะเวลา ตั้งแต่ เดือนมกราคม 3. ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่าน
- มีนาคม 2565
การประเมินคุณธรรมและ
2. เชิงคุณภาพ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน
2.1 ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน
ของสถานศึกษา (ITA Online)
และบุคลากร ได้รับองค์ความรู้และ
มีกระบวนการทํางานที่คํานึงถึง
ความซื่อสัตย์ สุจริต ความโปร่งใส
ไม่ทนต่อการทุจริต และต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ
2.2 โรงเรียนทุกแห่ง ผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา (ITA
Online )

งบประมาณ
116,000

ระยะเวลา
ไตรมาส
ที่ 2 - 4

ผู้รับผิดชอบ
- นางจันทนา
ทองอ่วม
- นางสาวธัญรดา
สุขอ่วม

144

ส่วนที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
การบริหารแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ประกอบด้วย แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ เงื่อนไขความสําเร็จ และบทบาท
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดังต่อไปนี้
 แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 เป็นเครื่องมือที่กําหนดกรอบและแนวทางในการขับ เคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการจัด การศึกษา
ขั้น พื้นฐานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง
สอดคล้องกับแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงกําหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกระดับ ในความเป็นมาและ
ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 กับนโยบายและแผนที่สําคัญอื่น ๆ และสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการเพื่อให้เกิด
การรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
2. เน้นย้ําให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกระดับให้ความสําคัญในการพิจารณาแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบตั ิการในหน่วยงาน
ทุกระดับ
3. มีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกัน
4. มีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ให้สอดคล้องกับการรายงานในระบบ e-MENSCR
 เงื่อนไขความสําเร็จ
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 จะส่งผลให้เกิดเป้าหมายที่กําหนดไว้ด้วยเงื่อนไขความสําเร็จ ดังนี้
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1. ความต่อเนื่องของนโยบาย
2. การมีกลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีการกําหนด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ และกําหนดเวลาที่เหมาะสม ชัดเจน โดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกระดับ
3. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่ต่อเนื่อง ทั้งงบประมาณ บุคลากร เวลาในการดําเนินการ
ที่ต่อเนื่อง และครอบคลุมภารกิจ
4. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน
องค์กรภายนอกอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน
5. การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม มีผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่นในการดําเนินงาน และให้การสนับสนุน
ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
6. การคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
เพื่อให้การสื่อสาร ทําความเข้าใจ ดูแล ช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม เป็นไปได้อย่างใกล้ชิด เชิงลึก และเชิงคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น
 บทบาทของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เพื่อให้แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 ประสบผลสําเร็จ หน่วยงานในสังกัดควรดําเนินการ ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้แก่ กลุ่ม /หน่วย ภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจัดทําโครงการ และกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติที่บรรลุผลได้ สอดคล้องกับ
บริบทในพื้นที่ สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงาน มีการให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ ดูแล นิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการของสถานศึกษาที่เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพิ่มภาระงานให้แก่
ผู้ปฏิบัติในสถานศึกษา
สถานศึกษา นําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 สู่การปฏิบัติในพื้นที่ ดําเนินงานตามเป้าหมายให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ประสานและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงานที่เพียงพอ มีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานที่เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เพิ่มภาระงานให้ครูนอกเหนือจากการจัด
การเรียนการสอน

ภาคผนวก
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ที่ 437 / 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.256
2565
............................
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจํ
าร าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดําเนินงาน การขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา
ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้
สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดตาก แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด และบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตัง้
คณะกรรมการจัจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พพ.ศ.2565 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ดังนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายกํกําหนดกรอบทิศทางการจัดการศึกษาในปี พพ.ศ.2565 มีหน้าที่ กําหนดกรอบทิศทาง
การจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พิจารณา กลั่นกรอง วิเคราะห์ วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ
โครงการ รวมทั้งวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
พ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ประธานกรรมการ
1.1 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื
1.2 รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทุกคน
รองประธานกรรมการ
1.3 นายกําแหง ศิริวงษ์
ผู้แทน กศจ.ตาก
กรรมการ
1.4 นายสุเทพ คําปาสังข์
ผู้แทน กตปน.สพป.ตาก เขต 2
กรรมการ
1.5 ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กรรมการ
1.6 ศึกษานิเทศก์ ทุกคน
กรรมการ
1.7 นางอมราพร สุริยะวรรณ นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
1.8 บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มนโยบายและแผน สพป
สพป.ตาก เขต 2 ทุกคน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการฝ่ายวิวิเคราะห์โครงการ
ครงการ/กิจกรรม มีหน้าที่ วิเคราะห์โครงการ/กิกิจกรรม และจัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 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...
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2.5 นางอมราพร สุริยะวรรณ

นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
2.6 บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ตาก เขต 2 ทุกคน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการฝ่ายจัดทํารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีหน้าที่จัดพิมพ์ ตรวจทาน และรวบรวมจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตามลําดับต่อไป
3.1 นางเมตตา แสวงลาภ
รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2
ประธานกรรมการ
3.2 นางจันทนา ทองอ่วม
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
3.3 นางสาวสุวิมล ใจโปร่ง
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
3.4 นางสาวสมบูรณ์ ลาภถาวร ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการ
กรรมการ
3.5 นางสาวนพพริน ใจยะสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
3.6 นายศุภกิจ ภู่จันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ
กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
3.7 นายพิษณุ สวนเอก
อัตราจ้าง สังกัด สพป.ตาก เขต 2
กรรมการ
3.8 นางอมราพร สุริยะวรรณ นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
3.9 บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ตาก เขต 2 ทุกคน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่จัดหา ดูแล กํากับ เครื่องเสียงโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม ถ่ายรูป
ประกอบการประชุม และประชาสัมพันธ์การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประกอบด้วย
4.1 นายศุภกิจ ภู่จันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ
ประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
4.2 นายพิษณุ สวนเอก
อัตราจ้าง สังกัด สพป.ตาก เขต 2
กรรมการ
4.3 นายศตายุ วาดพิมาย นักประชาสัมพันธ์ ชํานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
5. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ มีหน้าที่จัดยานพาหนะและอํานวยความสะดวกการเดินทางของคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 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. คณะกรรมการ..

148

6. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ ดําเนินการการเบิก-จ่าย ยืมเงินทดรองราชการ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการประชุมตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินและพัสดุให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และระเบียบของทางราชการ ประกอบด้วย
6.1 นางสาวอรวรรณ สุยะวงศ์ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ประธานกรรมการ
6.2 บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ตาก เขต 2 ทุกคน
กรรมการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคําสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่
เพื่อให้การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดีสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สูงสุดต่อทางราชการ หากมีปัญหาในการดําเนินงาน ให้รายงานผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

(นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ )
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
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คณะผู้จัดทําเอกสาร

ที่ปรึกษา
นายปิลัทธ์
นายสุทัศน์
นายพงศ์ศาสตร์
นางเมตตา
คณะทํางาน
นางอมราพร

อุดมวงษ์
ศรีดาเดช
ไพรสินธุ์
แสวงลาภ

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

สุริยะวรรณ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
อัตราจ้าง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

นางสาวรักสิตา ตุ่นจันทร์
นายพรเทพ
เกื้อเม่ง
นางนิธนิ ันท์ รัฐจิตติพงศ์
นายศุภกิจ
ภู่จันทร์
นางสาวนิศารัตน์ เรืองสกุล

ผู้รวบรวม / จัดทํารูปเล่ม / ออกแบบปก
นางสาวรักสิตา ตุ่นจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นายพิษณุ
สวนเอก
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