


                                           
                                   คํานํา 

 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

งบประมาณ  พ.ศ.2560 ฉบับนี้ข้ึน  เพ่ือใหหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด  ใชเปนกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา  โดยมีสาระสําคัญประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงค  จุดเนน กลยุทธ แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม และงบประมาณ โดยมีการวิเคราะหความ
สอดคลองของแผนปฏิบัตกิารประจําป กับนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2  โดยกําหนดกลยุทธท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การใหโอกาสทางการศึกษา และ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือมุงหวังใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 เปนองคกรท่ีมีมาตรฐาน  สถานศึกษามีคุณภาพ  และเครือขายมีความเขมแข็ง 

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ฉบับนี้  ไดรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายให
เกิดประสิทธิภาพ จากความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน  

 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
                      

  

 
 
 
 
 

 

 



 
สารบัญ 

                        หนา 

   คํานํา 
 
   สวนท่ี 1  สภาพการจัดการศึกษา 
         ๏  ท่ีตั้ง 
                  ๏  พ้ืนท่ีบริการ   
                  ๏  อํานาจหนาท่ี  
                  ๏  แผนภูมิโครงสรางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
                  ๏  แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ 
                  ๏  ขอมูลพ้ืนฐาน 
                  ๏  แนวการดําเนินงาน 
   สวนท่ี 2   ทิศทางการบริหารจัดการ 
                  ๏  วิสัยทัศน (Vision) 
                  ๏  พันธกิจ (Mission)                             
                  ๏  คานิยม (Value)                             
                  ๏  เปาประสงค (Goal) 
                  ๏  ยุทธศาสตร   
                  ๏  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                  ๏  นโยบายนายกรัฐมนตรี 
   
   สวนท่ี 3  รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2560 
                  ๏  สรุปรายละเอียดแผนงาน / งาน /โครงการ 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําโรงเรียนขยายโอกาส         
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. การจดักิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
3. การพัฒนาการอานออก เขียนได คิดเลขเปนบนพ้ืนท่ีสูง 
4. ประชุมปฏิบัติการการนําเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)ไปใชในสถานศึกษา 
5.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา โดยใชโครงงานเปนฐาน                

( Project  based  learning ) 
6. พัฒนาการจัดการเรียนรูท้ังระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผูเรียนให

สอดคลองกับศตวรรษท่ี  21 ดวยกิจกรรมจิตศึกษา และกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการแบบใชปญหา
เปนฐาน (PBL) 

7. การพัฒนาสรางเสริมศักยภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษสูวิถีปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ  
8. การจัดการขยะปรับมลภาวะสรางสมดุลสูความยั่งยืนเพ่ือโลกสวย 
9. เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสจุริต) 
10. อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ หองสมุด และสงเสริมนิสัยรักการอาน 
11. จัดงานวันสําคัญทางลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
12. การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู” 
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13. สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
14. การพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ  ปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
15. บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย  ปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
16. การนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 
17. พัฒนาครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน(พ่ีแจด)88,900 บาท ศาสตรพระราชา  
18. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
19. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผูเรียน 
20. สงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
21. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัยและระบบมาตรฐานการวิจัย 
22. พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ DLTV 
23. พัฒนาผูดูแลระบบประชุมทางไกลผาน VDO Conferences 
24. พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ในพ้ืนท่ีบริการ สพป.ตาก เขต 2 
25. จัดทําขอมูลสารสนเทศขอมูลท่ัวไปโรงเรียน 
26. สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบปะเพ่ือนครูและบุคลากรฯ 
27. สนับสนุนสงเสริมประสิทธิภาพขับเคลื่อนการบริหารจัดการ สพป.ตาก เขต 2 
28. ตรวจสอบ ติดตาม สรางเครือขาย  และ พัฒนางานตรวจสอบภายใน 
29. พัฒนาสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษาเอกชน 
30. สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันครู 
31. สพป.ตาก เขต 2 เคลื่อนท่ีเยี่ยมสถานศึกษา 
32. สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย ประจําป 2560 
33. การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและติดตามนโยบาย

จุดเนน 
34. ประชุมผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 
35. สงเสริมสนับสนุนกลุมโรงเรียนขับเคลื่อนการบริหารจัดการในกลุมโรงเรียน 
36. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2 
37. สงเสริมประสิทธิภาพขับเคลื่อนการบริหารจัดการใน สพป.ตาก เขต 2 
38. พัฒนาบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (งบประจํา) 

  สวนท่ี 4  การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 
              ๏ แนวทางในการดําเนนิงานและบริหารงบประมาณ 
              ๏ การนําแผนสูการปฏิบัติ 

  ภาคผนวก 
                 คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ท่ี 643/2559    
                 จุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) 
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สวนที่ 1 
สภาพท่ัวไป 

ท่ีตั้ง 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   ตั้งอยูเลขท่ี  35/4  ถนนประสาทวิถี  
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย 63110  มีอาคารท่ีทําการหลักของสํานักงาน  2 หลัง  ประกอบดวย     
กลุมงาน ดังนี้  

หนาหองผูอํานวยการ  โทรศัพท 0-5553-3389   โทรสาร 0-5553-1930 
กลุมอํานวยการ   โทรศัพท 0-5553-6548  ,0-5553-6549 ตอ 101  

โทรสาร  0-5553-1012 
กลุมบริหารงานบุคคล  โทรศัพท 0-5553-6548   ,0-5553-6549 ตอ 110 
กลุมนโยบายและแผน  โทรศัพท 0-5553-6548   ,0-5553-6549 ตอ 109  

โทรสาร  0-5553-5388 
  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา โทรศัพท 0-5553-6548   ,0-5553-6549 ตอ 115 
  กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย โทรศัพท 0-5553-6548   ,0-5553-6549 ตอ 107,108 
  กลุมนิเทศติดตามและประเมินผล  โทรศัพท 0-5553-6548   ,0-5553-6549 ตอ 114 
  กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน  โทรศัพท 0-5553-6548   ,0-5553-6549 ตอ 123 
  กลุมตรวจสอบภายใน  โทรศัพท 0-5553-6548   ,0-5553-6549 ตอ 104  

พ้ืนท่ีบริการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือใหเด็กและเยาวชนทุกระดับทุกประเภทไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข  รับผิดชอบจัดการศึกษา ในพ้ืนท่ี  5 อําเภอฝงตะวันตกของจังหวัดตาก  คือ อําเภอแมสอด      
อําเภอแมระมาด อําเภอทาสองยาง  อําเภอพบพระ และอําเภออุมผาง มีอาณาเขตดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดตอกับ  อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน และอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
 ทิศใต  ติดตอกับ  อําเภอสังขละบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี  อําเภอบานไร  จังหวัดอุทัยธานี          
                                         อําเภอคลองลาน  จังหวัดกําแพงเพชร   อําเภอลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ   อําเภอเมืองตาก   อําเภอบานตาก   อําเภอสามเงา   อําเภอวังเจา  
                                         ของจังหวัดตาก 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับประเทศ 22เมียนมาร22  มีเขตชายแดนยาวประมาณ  580   กิโลเมตร 

   
 
 
 

                                                                                                     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
                                                                                                             สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2     หนา 1 



อํานาจหนาที่  
 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ไดดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไว      
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา      
พ.ศ. 2553 (ราชกิจจานุเบกษา  เลมท่ี  127  ตอนพิเศษ  109 ง  หนา 40  วันท่ี 14 กันยายน 2553) ไดแก 
  1)  จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับ  
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน  
  2)  วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม     
การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
       3)  ประสาน สงเสริม สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
        4)  กํากับ ดูแล ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
        5)  ศึกษา วิเคราะห วิจัย  และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา  ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
        6)  ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัด    
และการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
        7)  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
        8)  ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบท่ี
หลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
        9)  ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
      10)  ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานดานการศึกษา  
  11)  ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ  เอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
      12)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของหนวยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดมอบหมาย 
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                              จัดการเรียนการสอนดวยตนเอง 
                                            จํานวนผูจัด  7  ผูจัด 
                                      ผูขอจัดการศึกษา 11 ครอบครัว 

 

 

สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา                               

ประถมศกึษาตาก เขต ๒ 

คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

โรงเรียน 
จํานวน   117 โรงเรียน 

จํานวน      7  โรงเรียนสาขา 
รวม  124  โรงเรียน 

คณะกรรมการคุรุสภาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

คณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

โรงเรียนเอกชน 
จํานวน  13  โรงเรียน หองเรียนสาขา 

สังกัดโรงเรียน 
จํานวน 58 หองเรียนสาขา 

ศูนยการจัดการศึกษา 
เด็กตางดาว 

จํานวน  66  ศูนย 
  สาขา    4  ศูนย 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

หนวยตรวจสอบภายใน 

กลุมนโยบายและแผน 
-งานธุรการ 
-งานนโยบายและแผน 
-งานวิเคราะหงบประมาณ 
-งานติดตาประเมินผล    
 และรายงาน 
 

กลุมบริหารงานบุคคล 
-งานธุรการ 
-งานวางแผนอัตรากําลัง 
 และกําหนดตําแหนง 
-งานสรรหาและบรรจุ     
 แตงต้ัง 
-งานบําเหน็จความชอบ 
 และทะเบียนประวัติ 
-งานพัฒนาบุคลากร 
-งานวินัยและนิติการ 
-งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. 
 เขตพื้นที่การศึกษา 

 
 
 

กลุมอํานวยการ 
-งานสารบรรณ 
-งานอํานวยการ 
-งานอาคารสถานที่          
 และส่ิงแวดลอม 
-งานยานพาหนะ 
-งานจัดระบบบริหาร สพป. 
-งานประชาสัมพันธ 
-งานการสรรหา การแตงต้ัง  
 กรรมการและอนุกรรมการ  
 ในระดับตางๆ  
-งานประสานงาน 
 
 
 

กลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
-งานธุรการ 
-งานพัฒนาหลักสูตร 
 การศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
 กระบวนการเรียนรู 
-งานวัดผลและประเมินผล 
 การศึกษา 
-งานสงเสริมและพัฒนาส่ือ 
 นวัตกรรมและเทคโนโลยี      
 ทางการศึกษา 
-งานนิเทศ ติดตามและ  
 ประเมินผลระบบบริหารและ 
 การจัดการศึกษา 
-งานสงเสริมพัฒนาระบบ 
 ประกันคุณภาพ 
-งานเลขานุการคณะกรรมการ 
 ติดตามตรวจสอบประเมิน 
 และนิเทศติดตาม 
 

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

-งานธุรการ 

-งานส่งเสริมปริมาณงานบุคคล 

-งานส่งเสริมและดาํเนินการ 

 

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
-งานธุรการ 
-งานการเงิน 
-งานบริหารพัสดุ 
-งานบัญช ี

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
-งานธุรการ 
-งานสงเสริมคุณภาพการจัด  
 การศึกษา 
-งานสงเสริมกิจการนักเรียน 
-งานสงเสริมกิจการพิเศษ 
-งานสงเสริมสนับสนุนการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 
 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือการศึกษา 
-งานระบบคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
-งานจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยี
และการส่ือสาร 
-งานจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริการ 
-งานพัฒนานวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 
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แหลงท่ีมา ขอมูล  10 มิถุนายน 2559 กลุมงานขอมูลสารสนเทศ กลุมนโยบายและแผน 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

รายการ จํานวน/หนวย 
1.   กลุมงาน/หนวยงานเทียบเทาในสวนกลาง    7  กลุม 
2.   สถานศึกษาท้ังหมด                          124  แหง 
     -  โรงเรียน  
     -  โรงเรียนสาขา  
     -  หองเรียนสาขา       

                        117  โรงเรียน  
                           7  โรงเรียนสาขา  
                         58  แหง 
                            
 

3.  หองเรียน  2,041 หองเรียน 
4.  นักเรียน  
     -  กอนประถมศึกษา            9,126  คน  
     -  ประถมศึกษา                28,665 คน  
     -  มัธยมศึกษาตอนตน          7,413  คน 
     -  มัธยมศึกษาตอนปลาย       1,063  คน   

                   46267,731  คน 

5.  โรงเรียนเอกชน  
     - นักเรียน 

13  แหง 
                       7,382  คน      

6.  ศูนยการศึกษาเด็กตางดาว 61  ศูนย 
7.  ศูนยการศึกษาเด็กตางดาว(สาขา)                            10  ศูนย 
8.  โรงเรียนสังกัด อปท. 
     -  นักเรียน 

 26  แหง 
                       8,754  แหง 

9.  โรงเรียนสังกัด ตชด. 
     -  นักเรียน 

 21  แหง 
                       3,406  คน 

10. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    ๏  บุคลากรในสํานักงาน 
        - ผูบริหาร                        9  คน 
        - ศึกษานิเทศก                 17  คน 
        - บุคลากร 38 ค.(2)           41  คน 
        - ลูกจางประจํา                  5  คน 
        - ลูกจางช่ัวคราว               19  คน 
    ๏  บุคลากรในสถานศึกษา        
 

                         
                           91  คน                                                  
 
 
 
 
 
                       1,985  คน 
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 แนวทางการดําเนินการ 
 จากการวินิจฉัย การวิเคราะหบริบท และปจจัยภายในและภายนอกของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  จึงกําหนด อุดมการณซ่ึงเปน"อุดมคติอันสูงสงท่ีจูงใจมนุษย
ใหพยายามบรรลุถึง" ประกอบดวย ผูบริหารและบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ผูบริหารโรงเรียนและ
คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาผูปกครอง ตลอดจนผูใหการสนับสนุนทุกทาน  
 
 

 

องค์ประกอบที ่ 2  การนําองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แ 
แนวทางการดําเนินการของสพป. ตาก 2 
 1. การนําองคกร 

อุดมการณ สพป. ตาก  เขต 2 
              “  เราจะสราง  เด็กดีและเด็กเกง  บนพ้ืนฐานความเปนไทย พรอมกาวไกลสูอาเซียน” 
 

 การนําองคกร เปนวิธีการท่ีผูบริหารขององคกรช้ีนําและกําหนดวิสัยทัศนเปาประสงคระยะสั้นระยะยาว คานิยม 

และความคาดหวังในผลการดําเนินการขององคกร โดยใหความสําคัญกับวิธีการท่ีผูบริหารขององคกรสื่อสารกับบุคลากร 

และการสรางบรรยากาศท่ีสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการดําเนินการท่ีมีจริยธรรมและผลการดําเนินการท่ีด ีรวมถึงระบบ

การกํากับดูแลตนเองท่ีดีความรับผิดชอบตอสังคม รวมท้ังการสนับสนุนชุมชน ประกอบดวย 1. การนําองคกร และ                

2.การรับผิดชอบตอสังคม 

  1. การนําองคกร  ใหความสําคัญใน 3 เรื่องคือ 
 1.1)  บทบาทผูบริหารขององคกรในการกําหนด วิสัยทัศน เปาประสงคระยะสั้นระยะยาว 

คานิยม การสื่อสาร การสรางคุณคาและการทําใหเกิดความสมดุลของคุณคาระหวางผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม รวมท้ังการ

ทําใหเกิดการมุงเนนขององคกรในการปฏิบัติการตาง ๆ ในการสรางและรักษาใหองคกรมีผลการดําเนินการท่ีดีอยางยั่งยืน 

โดยตองอาศัยการมุงเนนอนาคตและความมุงมั่นของผูบริหารท้ังในเรื่องการปรับปรุงและนวัตกรรม รวมท้ังการสราง

บรรยากาศเพ่ือใหเกิดการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ ความคลองตัว และการเรียนรูของบุคลากร 

  1.2)  การกํากับดูแลตนเองท่ีด ีเปนเรื่องของการจัดการเพ่ือใหเกิดการควบคุม และ การตรวจสอบ 

การดําเนินการขององคกร รวมท้ังความรับผิดชอบในดานตาง ๆ ของผูบริหารสูงสุดขององคกรซึ่งการดําเนินการใหมั่นใจ

วาการกํากับดูแลตนเองท่ีดีมีประสิทธิผลจะมีความสําคัญตอความเช่ือถือ ของ 

ผูมีสวนไดสวนเสียและสังคมโดยรวม ตลอดจนสงผลตอประสิทธิผลของการปฏิบัติงานองคกร 

  1.3) การทบทวนผลการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุมการดําเนินการในดานตาง ๆ                   

ขององคกร ซึ่งไมเพียงแตทบทวนวาองคกรทําไดดีเพียงใดในปจจุบัน แตยังพิจารณาวาองคกรจะดําเนินการไดดีอยางไร       

ในอนาคตดวยผลการทบทวนผลการดําเนินการขององคกรจะเปนแนวทางในการปรับปรุงและการสรางนวัตกรรมท่ี

สอดคลองกับเปาประสงคหลักขององคกร ปจจัยแหงความสําเร็จ และตัวช้ีวัดดังน้ัน สิ่งสําคัญในการทบทวนโดยผูบริหาร

ขององคกร คือ การแปลงผลของการทบทวนไปสูเรื่องท่ีตองดําเนินการและสามารถนําไปปฏิบัติท่ัวท้ังองคกร ตลอดจนผูมี

สวนเก่ียวของ 

2 . ความรับผิดชอบตอสังคม  ใหความสําคัญใน 3 เรื่อง คือ 

  2.1) การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ในการแกไขปองกันผลกระทบทางลบท่ีเกิดจากการ

ดําเนินการและใหบริการขององคกร 

  2.2) การดําเนินการอยางมีจริยธรรม เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย ความโปรงใสในการดําเนินงาน รวมถึงการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมตอผูมีสวนได   สวนเสีย 

  2.3) การใหการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกรตอชุมชน 
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 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ไดรวมกันกําหนดทิศทางขององคกร ดังนี้ 
   
     1. การกําหนดทิศทางขององคกร 

   1.1.วิสัยทัศน 
                          เราจะสรางเด็กดี  และเด็กเกง  บนพ้ืนฐานความเปนไทย  พรอมกาวไกลสูอาเซียน 
                 1.2. พันธกิจ 
                         1) สงเสริมและพัฒนาผูเรียนบนพ้ืนฐานความเปนไทย และเตรียมความพรอมสูอาเซียน 
                         2) สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียน ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง 
                         3) พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเนนการมีสวนรวม  เพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพ   
                             การศึกษา   
   1.3  เปาประสงค 
                         1) นักเรียนมีความรู ทักษะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                         2) นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญท่ีมีความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
                         3) นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคบนพ้ืนฐานความเปนไทย 
                         4) นักเรียนไดรับโอกาสในการศึกษาอยางท่ัวถึง 
      5)  ครูไดรับการพัฒนาความรูและสมรรถนะผานการปฏิบัติจริง และมีเครือขายความรวมมือ  
      6)  ผูบริหารไดรับการพัฒนาใหเปนผูนําทางวิชาการ  
      7)  ผูบริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก  และบุคลากรทางการศึกษามีความรู ทักษะและ  เจตคติใน 
                             การบริการ สนับสนุน การทํางานของสถานศึกษา 
     8)  สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  มีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม เสริมสราง                 
                            ความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา 
    9)  ประชาชนผูปกครองยอมรับและมีความพึงพอใจสถานศึกษา 

      

 

 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ไดรวมกันกําหนดทิศทางขององคกร ดังนี้

บทบาทท่ีสําคัญของผูนํา (Leader) คือการกําหนดทิศทางขององคกร ซึ่งประกอบดวยการ

กําหนดคานิยม วิสัยทัศน (วัตถุประสงค พันธกิจ เปาหมาย วาระงานสําคัญ) แกองคกร พรอมท้ังระบุ 

ผลลัพธสุดทายและกลยุทธท่ีจะมุงไปสูผลน้ัน ดําเนินการสื่อสารทิศทางไปยังบุคลกรท่ีเก่ียวของเพ่ือสราง 
ความรวมมือ เกิดเปนทีมท่ีเขาใจในวิสัยทัศนและกลยุทธ และยอมรับทิศทางหรือการมีอยูของวิสัยทัศนน้ัน 
และกระตุนใหเกิดความรวมมือโดยการสรางบรรยากาศในการทํางานของบุคลากรในองคกร ใหเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงท่ีสรางความพึงพอใจโดยสวนรวม 
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                        1.4 คานิยม 
           องคกรท่ีมีชีวิต  พรอมจิตเอ้ืออาทร  มีอาภรณคือความขยัน  ใจยึดม่ันหลักยุติธรรม 

     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯและทีมบริหาร
สํานักงานเขตฯ (รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและผูอํานวยการกลุม)ไดรวมกําหนดคานิยมขององคกร  
 จากการสํารวจขอมูลการปฏิบัติงานของสพป.ตาก 2  มีการกําหนดคานิยมไวแลว  จึงไดมีการประชุมทีม
บริหารสํานักงานเขตฯ (รองผูอํานวยการ และผูอํานวยการกลุม)  พิจารณาวาจะคงเดิมคานิยมไวหรือจะเปลี่ยนแปลง 
มีความเห็นตรงกันวาใหใชคานิยมเดิม คือ 

 

 

 

 

            1.5 วาระงานสําคัญ/ผลการดําเนินการท่ีคาดหวัง 

        สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2   มอบหมายกลุมงานในสํานักงานนําไป
วิเคราะหกําหนดภาระงานและความรับผิดชอบ เชน 
        1)  การสรางเด็กดี มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของ เชน การขยายโอกาสทางการศึกษา     
วงลอเด็กดี  กําหนดกิจกรรมชวงเชา  ดังนี้ จราจรนักเรียน  เคารพครูเวร  ทําความสะอาด  เคารพธงชาติ  สวดมนต  
กลาวคําปฏิญาณ  กลาวคานิยม 12 ประการ  นองไหวพ่ี  สงเสริมการใชภาษา  เพลงมารช      ครูพบปะนักเรียน  
กายบริหาร   กิจกรรมชวงกลางวัน  ดังนี้   รับประทานอาหารกลางวัน  พักกลางวัน/ฝกอานภาษาไทย  ทําความ
สะอาด  นั่งสมาธิ / กลาวคําแผเมตตา  อบรมใหความรูจากครู  แปรงฟน/เขาหองเรียนกิจกรรมชวงเย็น  ดังนี้  ทํา
ความสะอาดหองเรียน/ปดไฟ-ปดหนาตางหองเรียน  เคารพธงชาติ/สวดมนต/รองเพลงสรรเสรญิพระบารมี  รับทราบ
ขอมูลขาวสารจากครูเวรประจําวัน  นักเรียนเดินทางกลับบานดวยความเปนระเบียบ  จากกิจกรรมท้ังหมดเปนการ
สงเสริมใหเด็กนักเรียนมีวินัย  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาเปนเจาภาพหลัก 
   2) การสรางเด็กเกง  แบงออกเปน  คุณภาพการเรียนการสอน โดยแยกออกเปน ทักษะ
พ้ืนฐาน ประกอบดวย  เด็กสามารถอานออก  เขียนได  คิดเลขเปน  ทักษะเทาทันโลก ประกอบดวย  เด็กสามารถ
เรียนรูคูการบริการ  เรียนรูคูการทํางาน  เรียนรูแบบใหคําถามและคําตอบ  เรียนรูบนพ้ืนฐานปญหา  คุณภาพ
สถานศึกษา  แยกออกเปน ครู (สอนถูกวิธี)  ผูบริหาร (เขมแข็งวิชาการ)  เทคโนโลยี (เทคโนโลยีการเรียนการสอน)  
ผูปกครอง ชุมชน (แสวงหาการมีสวนรวม)  การตรวจสอบ ( รองรับประเมินอยางม่ันใจ)  ผูเรียน ( สรางองคความรู
เปน) มอบหมายใหกลุมนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาเปนเจาภาพหลัก 
   3) มอบหมายกลุมนโยบายและแผนรับผิดชอบ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทําแผนงาน/
โครงการ การติดตามประเมินผล มอบหมายกลุมบริหารงานบุคคล สนับสนุนการจัดอัตรากําลัง    การพัฒนาบุคลากร 
การสรางแรงจูงใจ มอบหมายกลุมอํานวยการสนับสนุนระบบสื่อสารเทคโนโลยี การสรางเครือขายความรวมมือ    
การพัฒนาองคกร และการประชาสัมพันธ   มอบหมายกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย สนับสนุนการเบิกจาย  
 

คานิยม... สพป.ตาก 2   

“ องคกรท่ีมีชีวิต พรอมจิตเอ้ืออาทร มีอาภรณคือความขยัน  ใจยึดม่ันหลักยุติธรรม “ 
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งบประมาณ วัสดุอุปกรณ  มอบหมายกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน ดูแลโรงเรียนเอกชนในสังกัด และดูแลศูนย
ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กตางดาว 
   4)  มอบหมายใหสถานศึกษาดําเนินการจัดทําปายประชาสัมพันธอุดมการณของสถานศึกษา
เราจะสรางเด็กดีและเด็กเกงบนพ้ืนฐานความเปนไทย พรอมกาวไกลสูอาเซียน  เพ่ือใหขาราชการครูเกิดความเขาใจ 
และตระหนักภารกิจและประชาสัมพันธใหผูปกครองนักเรียน ประชาชนในเขตบริการไดทราบถึงภารกิจของ
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานของประชาชนใหเปนคนดีและคนเกงของสังคม  

  
 2. การส่ือสารสรางความเขาใจทิศทางขององคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ดําเนินการดังนี้ 

      1. สื่อสารความเขาใจในทิศทางขององคกรอยางเปนทางการ ดวยการประชุมชี้แจง  การเผยแพร  
ผาน Video Conference ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีฯ การจัดทําแผนปายประชาสัมพันธ  จัดทําปฏิทิน 
      2. ไดจัดใหมีการประชุมหารือในการขับเคลื่อนภารกิจท่ีเปนงานประจําและเปนภารกิจเรงดวนเสมอ 
เพ่ือเปนการนําองคกรในทิศทางท่ีกําหนด 
      3. จัดใหมีกิจกรรมกาแฟยามเชา และพบปะกับบุคลากรท้ังหมดเพ่ือพูดคุยกันอยางไมเปนทางการ  
แจงความเคลื่อนไหวในงานท่ีรับผิดชอบของแตละกลุมงาน จัดกิจกรรมแสดงความยินดีในโอกาสตางๆของบุคลากร
เชนการไดเลื่อนตําแหนง วันเกิด  เดือนละ 1 ครั้ง และไดจัดกิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระในโอกาสสําคัญอยางนอยปละ 2 
ครั้ง คือ เดือนเมษายนวันสงกรานต (รดน้ําดําหัวผูอาวุโส และเดือนกันยายน สําหรับผูเกษียณอายุราชการ) 

ขาพเจาไดไปพบปะบุคลากรในหองทํางานของแตละกลุมงานและท่ีสถานศึกษา พรอมแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นเปนประจํา 

  

 

 เม่ือผูบริหารไดจัดทําคานิยมขององคกร รวมท้ังกําหนดเปาประสงค คานิยม และความคาดหวังของ
องคกรแลวจะตองมีกระบวนการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบุคลกรไดรับทราบ ยอมรับและนําไปปฏิบัติ
อยางจริงจัง ผูบริหารสามารถดําเนินการไดหลายวิธีแตวิธีการหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพไดแกการสื่อสารแบบ
สองทิศทาง (Two Way Communication) ซ่ึงอาจดําเนินการไดหลายรูปแบบ เชนการจัดประชุมสัมมนา 
ในรูปแบบตาง ๆ ไดแก 
 การจัดประชุมสัมมนา ในรูปแบบตาง ๆ ไดแก Video Conference 

 การพบปะพูดคุย (face to face Communication) 

 การเดินพบปะผูปฏิบัติงานในแตละหนวยงาน (Walk Around) 
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   3. การสรางบรรยากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ดําเนินการดังนี้  

1. แบงงานและมอบหมายงานใหกับบุคลากรเปน 2 มิติ  คือ 

− มิติท่ี 1   การแบงงานและมอบหมายงานตามตําแหนงงานแยกเปนกลุมงาน 

− มิติท่ี 2   การแบงงานและมอบหมายงานขามกลุมงานเชน การมอบหมายงานตามภารกิจเฉพาะ 

ตามแผนงานโครงการ ตามกลยุทธของสพฐ.และตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

2.  มอบอํานาจใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  เปน 3 มิติ คือ 

− มิติท่ี 1 การมอบหมายใหรับผิดชอบปฏิบัติราชการแทนผอ.เขตพ้ืนท่ี ตามภารกิจของ 

กลุมงาน (Function) 
− มิติท่ี 2 การมอบหมายใหรับผิดชอบสถานศึกษาแบบบูรณาการทุกภารกิจของสถานศึกษา    

โดยมอบหมายตามพ้ืนท่ีท่ีแบงเปนเครือขายโรงเรียน (Area) 

− มิติท่ี 3 การมอบหมายภารงานเฉพาะกิจ และการมอบหมายใหรับผิดชอบปฏิบัติงานตามกล

ยุทธของสพฐ.ตลอดจนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของรัฐบาล(Agenda) 

 

  ผูบริหารตองสรางบรรยากาศภายในองคการ  เพ่ือใหเกิดการกระจายอํานาจและนวัตกรรม เชน
  1)  ควรนําระบบการบริหารแบบมีสวนรวมเพ่ือเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสในการ
ตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นอยางมีอิสระ                                                                                                                                             
 2)  การมอบอํานาจใหผูปฏิบัติงานในระดับรองลงมาใหสามารถตัดสินใจไดอยางทันทวงทีเพ่ือลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                  
 3)  การมอบอํานาจเพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีโอกาสใชศักยภาพในการทํางานอยางเต็มท่ี  ภายใตการ
กํากับดูแลการใหคําปรึกษาแนะนําของผูบริหาร                                                                                                                          
 4)  การมอบอํานาจเพ่ือใหเกิดการทํางานในลักษณะของทีมงาน  หรือคณะกรรมการ/คณะทํางาน   
        5)  การสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะตางๆ ซ่ึงสงเสริมการเรียนรูขององคการ     มี  
มี 2 ระดับ คือ                                                                                       
                  (1)  ระดับองคการ   โดยการสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การประเมินและพัฒนา
กระบวนการทํางาน การรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย การแลกเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ การเทียบเคียงผลการปฏิบัติงาน                                                                                                         

(2) ระดับบุคคลโดยการสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง
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3. การมอบหมายงานศึกษานิเทศก 

− มิติท่ี 1 การแบงงานและมอบหมายงานตามตําแหนงงานแยกเปนกลุมงาน  

      (Function) 
− มิติท่ี 2 การมอบหมายใหรับผิดชอบสถานศึกษาแบบบูรณาการทุกภารกิจของสถานศึกษา   

โดยมอบหมายตามพ้ืนท่ีท่ีแบงเปนเครือขายโรงเรียน (Area) 

− มิติท่ี 3 การมอบหมายภารงานเฉพาะกิจ และการมอบหมายใหรับผิดชอบปฏิบัติงานตามกล

ยุทธของสพฐ.ตลอดจนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของรัฐบาล(Agenda) 

4. จัดใหบุคลากรประจําสํานักงานไดพัฒนาตนเองดานการใชเทคโนโลยี การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร( 

โปรแกรม My office )  

5. ไดมอบหมายการทํางานเปนกลุม เชน สรปุแนวทาง/ขอเสนอการพัฒนาสํานักงานหลังจากศึกษาดูงาน

จากสถานท่ีตางๆ การรวมกันกําหนดวิสัยทัศนของกลุมงานการพัฒนานวัตกรรมตามภารกิจของกลุมงาน  

4. การปรับ/สรางวัฒนธรรมองคกร 

  

 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ดําเนินการดังนี้  
1. สรางความภาคภูมิใจในทิศทาง คานิยมและความสําเร็จขององคกร ดวยการย้ําถึงภารกิจและ

ความสําเร็จขององคกรรวมกัน 

2. สงเสริมใหบุคลากรของ สพป.ตาก 2 มีรูปแบบการติดตอสื่อสารและประสานงานกันทางอินเทอรเน็ต

ท้ังท่ีเปนกลุมและระหวางบุคคลผาน ทาง E-MAIL ทาง Website ทาง Application LINE  

Facebook  ทําใหการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็ว 

3. บุคลากรของเขตพ้ืนท่ีปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานตามอุดมการณ และความสําเร็จตามกลยุทธ

และตัวชี้วัดจนเปนวิถีการปฏิบัติงานปรกติอยางเห็นไดชัด 

5. การกํากับดูแลตนเองท่ีดี 

 

 

 

 

    การปรับ/ สรางวัฒนธรรมองคการ  หมายถึง  การปรับ /สรางรูปแบบ  ความ
ชื่อ  คานิยม    วิถีการเรียนรู  ซ่ึงแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมของบุคลากร  เทคโนโลยีท่ีใช   ตลอดจน
เง่ือนไขและคุณภาพชีวิตในการทํางานในองคการเพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนการดําเนินงานตาม
เปาหมายและกลยุทธขององคการ 

 การกํากับดูแลตนเองท่ีดี เปนเรื่องของการจัดการเพ่ือใหเกิดการควบคุม และการตรวจสอบ 
การดําเนินการขององคกร รวมท้ังความรับผิดชอบในดานตาง ๆ ของผูบริหารสูงสุดขององคกร 
ซ่ึงการดําเนินการใหม่ันใจวาการกํากับดูแลตนเองท่ีดีมีประสิทธิผลจะมีความสําคัญตอความเชื่อถือ      
ของผูมีสวนไดสวนเสียและสังคมโดยรวม ตลอดจนสงผลตอประสิทธิผลของการปฏิบัติงานองคกร 

                                                                                                       แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
                                                                                                             สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   หนา 11 



 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ดําเนินการดังนี้  
1. กําหนดใหมีระบบการควบคุมภายในอยางเปนรูปธรรม 
2. สนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในของเขตพ้ืนท่ีใหมีประสิทธิภาพและใชการ

ตรวจสอบภายในเปนกระบวนการพัฒนางาน 

6. การทบทวนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ดําเนินการดังนี้  

  

7. ความรับผิดชอบตอสังคม  

  

 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ดําเนินการดังนี้  
 1.สํานักงานเขตฯจะกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการสถานศึกษาในการปองกันผลกระทบ            
 

กระบวนการดําเนินงาน 

       จากอุดมการณ สพป.ตาก เขต 2  เราจะสรางเด็กดีและเด็กเกง บนพ้ืนฐานความเปนไทย  พรอมกาว
ไกลสูอาเซียน  มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

       ดําเนินการจัด  กิจกรรม/โครงการ เริ่มดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2559 –30 กันยายน 2560               
ปงบประมาณ 2560  มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
             กิจกรรมเด็กดี (วงลอเด็กดี)   สพป.ตาก เขต 2 มีการจัดทําเปนปฏิทินวงลอเด็กดีมอบใหกับ
โรงเรียน โดยโรงเรียนนําไปติดไวทุกหองเรียน  เพ่ือใหผูบริหาร ครู นักเรียนไดรับทราบและสามารถปฏิบัติตามได  
แบงการทํากิจกรรมเปน 3 ชวง  ดังนี้ 

1) กิจกรรมชวงเชา  ประกอบดวย  กิจกรรมจราจรนักเรียน  เคารพครูเวร  ทําความสะอาด 

 เคารพธงชาติ  สวดมนต  กลาวคําปฏิญาณ  คานิยม 12 ประการ  กิจกรรมไหวพ่ี  สงเสริมการใชภาษา              
รองเพลงมารชจังหวัดตาก  ครูพบปะนักเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ดําเนินการดังนี้

 การทบทวนผลการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุมการดําเนินการในดานตาง ๆ ของ 
องคกร ซ่ึงไมเพียงแตทบทวนวาองคกรทําไดดีเพียงใดในปจจุบัน แตยังพิจารณาวาองคกรจะดําเนินการ 
ไดดีอยางไรในอนาคตดวยผลการทบทวนผลการดําเนินการขององคกรจะเปนแนวทางในการปรับปรุงและ  
การสรางนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับเปาประสงคหลักขององคกร  ปจจัยแหงความสําเร็จ และตัวชี้วัด 
ดังนั้น สิ่งสําคัญในการทบทวนโดยผูบริหารขององคกร คือ การแปลงผลของการทบทวนไปสูเรื่องท่ีตอง 
ดําเนินการและสามารถนําไปปฏิบัติท่ัวท้ังองคกร ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ดําเนินการดังนี้
 1.สํานักงานเขตฯจะกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการสถานศึกษาในการปองกันผลกระทบ           

ความรับผิดชอบตอสังคม  ใน 3 เรื่อง คือ 

  2.1) การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ในการแกไขปองกันผลกระทบทางลบท่ีเกิดจากการ

ดําเนินการและใหบริการขององคกร 

  2.2) การดําเนินการอยางมีจริยธรรม เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความโปรงใสในการดําเนินงาน รวมถึงการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

  2.3) การใหการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกรตอชุมชน 
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      2)  กิจกรรมชวงกลางวัน ประกอบดวย กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวัน พักกลางวัน/ฝกอาน
ภาษาไทย ทําความสะอาด นั่งสมาธิ/กลาวคําแผเมตตา อบรมใหความรูจากครู แปรงฟน/เขาหองเรียน 
  3)  กิจกรรมชวงเย็น ประกอบดวย กิจกรรมทําความสะอาดหองเรียน/ปดไฟ ปดหนาตางหองเรียน 
เคารพธงชาติ / สวดมนต /รองเพลงสรรเสริญพระบารมี รับทราบขอมูลขาวสารจากคุณครูเวรประจําวัน นักเรียน
เดินทางกลับบานดวยความเปนระเบียบ  
             กิจกรรมเด็กเกง (หวงโซคุณภาพ)   

1) คุณภาพสถานศึกษา   ผูเรียน : สามารถสรางองคความรูเปน  , ครู:  สอนถูกวิธี ,  

ผูบริหาร:  เข็มแข็งวิชาการ , เทคโนโลยี:  เทคโนโลยีการเรียนการสอน, ผูปกครองชุมชน : แสวงหาการมีสวนรวม , 
การตรวจสอบ : รองรับประเมินอยางม่ันใจ   

2) คุณภาพการเรียนการสอน  ทักษะพ้ืนฐาน:อานออก เขียนได คิดเลขเปน 

 ทักษะเทาทันโลก : เรียนรูคูการบริการ, เรียนรูคูการทํางาน, เรียนรูแบบใหคําถามและคําตอบ , เรียนรูบนพ้ืนฐาน
ปญหา  

พลังความรวมมือ    

          กระบวนการสรางเครือขายและการมีสวนรวมเปนปจจัยสําคัญท่ีสนับสนุน และสงเสริมใหเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษามีพลังในการพัฒนาการศึกษา  สพป.ตาก เขต 2  มีการดําเนินงาน  ดังนี้ 
                   1) ความรวมมือภายใน สํานักงานจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธใหกับบุคลากรเกิด 
ความรวมมือระหวางกัน เชน กิจกรรมสภากาแฟยามเชา  กิจกรรมวันเกิด สวัสดิการสําหรับบุคลากร กิจกรรมรวมกับ
ผูบริหารโรงเรียน  เขตการศึกษาภายใน 5 อําเภอ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานรวมกันระหวางบุคลากรประจําสํานักงาน
และสถานศึกษา 
                   2) ความรวมมือภายนอก สํานักงานสรางความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ                      
เพ่ือพัฒนาการศึกษา เชน มูลนิธิเทียนฉาย มอบเครื่องกรองน้ําใหกับโรงเรียนบานแมพลู มูลคา 200,000 บาท                    
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก สนับสนุนหองอิเลคทรอนิกส เครื่องดนตรี หนังสือหองสมุด ใหโรงเรียน              
บานปางสาน จํานวน 2,695,000 บาท ฯลฯ การจัดตั้งเครือขายสื่อมวลชน เชน เครือขายนักหนังสือพิมพ                    
สวนภูมิภาค เครือขายโทรทัศนครอบครัวขาวเด็กชอง 3 สื่อมวลชนภูมิภาค ประกอบดวย ชอง 3,5,7,9,11 Thai PBS 
TNN 24 และ Spring News  สถานีโทรทัศนทองถ่ิน  สตารเคเบิลแมสอด เคเบิลเทศบาลนครแมสอดและสํานักขาว
นครแมสอด 

                   เทคโนโลยีการบริหารและการเรียนการสอน 
       สพป.ตาก เขต 2  มีการนําเทคโนโลยีการเรียนการสอน  เปนการกําหนดทิศทางของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาโดยมีจุดหมายปลายทางท่ีชัดเจน ชวยใหบุคลากร ผูอํานวยการสถานศึกษา และครูทุกคนรูวาแตละคนมี
ความสําคัญตอการมุงไปสูจุดหมายปลายทาง  มีความสนใจมีความผูกพันมุงม่ันปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ทาทาย 
เกิดความหมายในชีวิตการทํางาน และมีความภาคภูมิใจและทุมเทเพ่ือคุณภาพของผลงานท่ีปฏิบัติ  และการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการเตรียมคนท่ีมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี   
การลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ การใชขอมูลขาวสารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                             
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มีกิจกรรม/โครงการท่ีสําคัญดังนี้ 
 

   สํานักงานอัตโนมัติ  ประกอบดวย 
1. ระบบภายใน มีการจัดตั้ง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT)  ระบบสารบรรณ 

อิเล็กทรอนิกส (My-Office) ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล (e-Money) ระบบสงขอความดวน (SMS ),           
มีการจัดตั้งกลุม Line เพ่ือประสานงาน กลุม Expressway เพ่ือติดตอประสานงานเรงดวนท่ีเปนทางการ, กลุม 
Sociality ติดตอประสานงานพูดคุยไดท้ังเรื่องท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ,  Face book สพป.ตาก เขต 2 

2. ระบบภายนอก เปนการสนับสนุนสถานศึกษาใหมีการบริหารจัดการท่ีมี 
ประสิทธิภาพ เชน การสงหนังสือระบบ My-Office มาใชในการรับสงหนังสือระหวางกลุมงานในสํานักงานและ
ระหวางโรงเรียนในสังกัด เพ่ือประหยัดงบประมาณในการจัดซ้ือกระดาษ และคาบริการทางไปรษณีย และเพ่ือความ
รวดเร็วในการรับสงขอมูล, ใชระบบ Video Conference (การประชุมทางไกล)โดยจัดประชุมผูบริหาร ใหผูบริหาร 
รับฟงตามกลุมโรงเรียนท้ัง 12 กลุม ประชุมซักซอมคณะกรรมการสอบ NT  ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และประชุมการจัดการแบบบูรณาการเพ่ือลดปจจัยเสี่ยง ตอโรคและภัยสุขภาพ ในกลุมเด็กวัยเรียน และศูนย
เด็กเล็ก (อาหารเปนพิษ โรคมือ เทา ปาก บุหรี่ แอลกฮอล และการปองกันเด็กจมน้ําตาย)  โดยสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดพิษณุโลก  เพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณและเวลาในการเดินทาง,การใหบริการขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผานศูนย One-stop Service  ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล (e-Money) ,มีการ
จัดตั้งกลุม Line เพ่ือประสานงาน เชน กลุม ผอ.เขต ผอ.โรงเรียน, กลุม ป.1 ตาก 2 อานออกเขียนได (ครู ป.1) กลุม
พนักงานราชการ,กลุมครูอัตราจาง, กลุมบรหิารนอกระบบกลุมบริหารโรงเรียนเอกชน,สายตรง ผอ.เขต เปนชองทาง
ในการติดตอถึง ผอ.เขตโดยตรง, กลุม Face book เชน กลุมงานขอมูลสารสนเทศ ตาก 2  กลุมครูคอม สพป.ตาก 2 
และระบบ BRSS ระบบติดตามการเบิกจายงบประมาณ ใชเพ่ือติดตามการเบิกจายงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด  

3. การสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน เชน เครือขายสื่อมวลชน เชน เครือขาย 
นักหนังสือพิมพสวนภูมิภาค เครือขายโทรทัศนครอบครัวขาวเด็กชอง 3 สื่อมวลชนภูมิภาค ประกอบดวย           
ชอง 3,5,7,9,11 Thai PBS TNN 24 และ Spring News  สถานีโทรทัศนทองถ่ิน  สตารเคบิลแมสอด เคบิลเทศบาล
นครแมสอดและสํานักขาวนครแมสอด 

ระบบประกันคุณภาพ  ประกอบดวย 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
                    1. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
                    2. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสํานักงาน   
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
                   3. จัดทําคูมือการประเมินคุณภาพภายในและเกณฑการประเมินเตรียมการประเมิน  
เพ่ือรับรองระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา (ตามตารางการออกประเมิน) 
          4. สรุปรายงานผลการรับรองการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหแกสถานศึกษาและ สพฐ.  
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                สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  เปนองคการท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะ 

ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  โดยมีผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   เปนผูนําทีม        

ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  มีรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ผูอํานวยการกลุม  

คณะศึกษานิเทศก  ผูอํานวยการสถานศึกษา และคณะครู  บุคลากรทางการศึกษาเปน  -คณะทํางานรวมมือกัน  

แสวงหาปจจัยท่ีสําคัญ  3  ประการ  ไดแก  การกําหนดเปาหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และ   

การบริหารจัดการ (Management)  มาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค และ

เปาหมายท่ีวางไวรวมกัน 

                ในดานของการเปนภาวะผูนําเชิงยุทธศาสตรนั้น  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต 2  ไดรวมมือกันออกแบบ (Design) เครื่องมือท่ีใชสําหรับการควบคุม วัด และประเมินผลคุณภาพ-การศึกษา   

ชื่อวา “คูมือประเมินคุณภาพสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2” 

จากวิสัยทัศนท่ีไดกําหนดข้ึนรวมกันวา “เราจะสรางเด็กดี และเด็กเกง  บนพ้ืนฐานความเปนไทยพรอมกาวไกล 

สูอาเซียน” ท้ังนี้ยังใชเปนกรอบแนวทางใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัดเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานไดอยางเปน

รูปธรรม  สามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน และความกาวหนาของตนเอง และระหวาง- 

โรงเรียนได และนอกจากนั้นยังใชเปนคูมือสําคัญของผูมีสวนเก่ียวของในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษาของโรงเรียนอีกดวย  โดยมีข้ันตอน และกระบวนการพัฒนาคูมือดังกลาว ดังนี้ 

                1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา 

คูมือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการสถานศึกษา  ประกอบดวยคณะกรรมการอํานวยการมีผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เปนประธาน  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา   

ผูอํานวยการกลุม และคณะศึกษานิเทศก เปนรองประธาน  กรรมการ และเลขานุการ 

ตามลําดับ และคณะทํางานจัดทําคูมือฯ  ประกอบดวยรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 เปนประธาน  รองประธาน และกรรมการประกอบดวยผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การจัดการศึกษา  และผูอํานวยการกลุม  คณะศึกษานิเทศก   นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน

งบประมาณ  นักวิชาการเงิน และบัญชี  นักทรัพยากรบุคคล  นักวิชาการ-ตรวจสอบภายใน  นักจัดการงานท่ัวไป 

และเจาหนาธุรการ  เปนกรรมการ  เลขานุการ และผูชวยเลขานุการตามลําดับ 

                 2.  คณะกรรมการจัดทําคูมือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการสถานศึกษา ตามขอ 1 ดังกลาว  

รวมมือวางแผนกันศึกษารายงานสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา-ประถมศึกษา

ตาก เขต 2  ของปการศึกษาและปงบประมาณท่ีผานมา  ศึกษาเรียนรูกลยุทธจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  และศึกษา คนควา วิเคราะห-แผนพัฒนาการศึกษา และ

แผนปฏิบัติการปการศึกษา 2558  เพ่ือศึกษาวิเคราะหในรายละเอียดของวิสัยทัศน  พันธกิจ  ยุทธศาสตร  จุดเนน 
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การพัฒนาผูเรียน  ตลอดจนจุดเนนสําคัญของจังหวัดตาก และจุดเนน อันเปนอัตลักษณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  เพ่ือสรางกรอบแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาในแตละดาน  

และนอกจากนั้นยังศึกษาคูมือ และแนวดําเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  มาเปนแนวทางในการพัฒนา และตอยอดเครื่องมือประเมินคุณภาพสถานศึกษาให    

มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

                 3. คณะกรรมการจัดทําคูมือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการสถานศึกษา ตามขอ 1 

จัดทํารางตนฉบับ “คูมือประเมินคุณภาพสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2” 

แลวจัดทําประชาพิจารณรวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษาทุกสังกัดในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต 2  และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ตลอดจนคณะครู และ

บุคลากรทางการศึกษาทุกฝาย  เพ่ือรับฟงขอเสนอแนะอันเปนประโยชนจนไดขอยุติท่ีมีผลตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป 

                 4. คณะกรรมการจัดทําคูมือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการสถานศึกษา ตามขอ 1 

รวมมือกันพัฒนาปรบัปรุง “คูมือประเมินคุณภาพสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2” 

ฉบับจริง  เพ่ือนําไปใชในการนิเทศ ติดตาม กํากับ และประเมินคุณภาพสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง 

ซ่ึงมีองคประกอบในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  ดังนี้ 

                    4.1 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับสถานศึกษาท่ีรับการประเมิน 

                    4.2 ตอนท่ี 2 เกณฑการประเมิน 
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สวนที่2 

ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 

           วิสัยทัศน (Vision) 

  เราจะสรางเด็กดี และเด็กเกง บนพ้ืนฐานความเปนไทย พรอมกาวไกลสูอาเซียน 
           พันธกิจ (Mission) 

  1. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนบนพ้ืนฐานความเปนไทย และเตรียมความพรอมสูอาเซียน 
2. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียน ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเนนการมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบตอ 
คุณภาพการศึกษา 

          คานิยม(Value) 

องคกรท่ีมีชีวิต  พรอมจิตเอ้ืออาทรมีอาภรณคือความขยันใจยึดม่ันหลักยุติธรรม 

          เปาประสงค(Goal) 

  1. นักเรียนมีความรู ทักษะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2. นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญท่ีมีความพรอมสูประชาคมอาเซียน  
  3. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคบนพ้ืนฐานความเปนไทย  
  4. นักเรียนไดรับโอกาสในการศึกษาอยางท่ัวถึง  
  5. ครูไดรับการ พัฒนาความรูและสมรรถนะผานการปฏิบัติจริง และมีเครือขายความรวมมือ 
  6. ผูบริหารไดรับการพัฒนาใหเปนผูนําทางวิชาการ  

  7. ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษามีความรู ทักษะ และเจตคติใน  
     การบริการ สนับสนุน การทํางานของสถานศึกษา  
  8. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม เสริมสราง 
        ความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา 

  9. ประชาชนผูปกครองยอมรับและมีความพึงพอใจสถานศึกษา  

         ยุทธศาสตร 

จากวิสัยทัศนพันธกิจเปาประสงคสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
           จึงกําหนดยุทธศาสตรปงบประมาณพ.ศ. 2560จํานวน6 ยุทธศาสตรดังตอไปนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี1   หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

  ยุทธศาสตรท่ี2   การผลิตและพัฒนาครู 

  ยุทธศาสตรท่ี3    การทดสอบการประเมิน การประกันคุณภาพและ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
ยุทธศาสตรท่ี4   การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ 

                     ยุทธศาสตรท่ี 5  ICT เพ่ือการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 6  การบริหารจัดการ 
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นโยบาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

จากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในความเปนมานโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงมี
ภารกิจหลักในการจัดและสงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดองคประกอบนโยบาย เพ่ือพัฒนาไปในทิศทางท่ี
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคกลยุทธ ผลผลิต จุดเนน และตัวชี้วัด ดังนี้ 
วิสัยทัศน  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเปนไทย  
พันธกิจ  

1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ 
2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 16 ตามหลักสูตร และคานิยมหลักของ 
คนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ท่ีเนนการมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบ ตอคุณภาพ การศึกษา และ 
บูรณาการการจัดการศึกษา 

เปาประสงค 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐาน

ของความเปนไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดเปาประสงค ดังนี้  
1. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย  
และมีคุณภาพ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ และ เสมอ ภาค  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางาน ท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์  
4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มี ประสิทธิภาพ และเปน  
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เนนการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหารจัดการ  
บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา และกระจายอํานาจ และ ความรับผิดชอบสู 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
6. พ้ืนท่ีพิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสมตามบริบท  
ของพ้ืนท่ี โดยมีประเด็นยุทธศาสตรในการดําเนินงาน  4  ยุทธศาสตรไดแก 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  
การเพ่ิมโอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  
  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เปาประสงคท่ี 1 ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  
และมีคุณภาพ 
กลยุทธ  

1. เสริมสรางความเขมแข็งให กับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ  
 1.1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

         1.1.1 ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา  
                 เตรียมความพรอมเขาสูการเรียนในระดับประถมศึกษา   

           1.1.2 ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมท้ังมี 
                 จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด  

           1.1.3 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพอยางเขมแข็ง  
                                     ตอเนื่องและเปนรูปธรรม ตั้งแตระดับประถมศึกษาข้ึนไป   
                             1.1.4 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวัย  
                             1.1.5 สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาอาเซียน 
                                    อยางนอย 1 ภาษา  
    1.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
          1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ ใหเกิด 
                                     ประสิทธิภาพ โดยลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร ตามความ 
                                     จําเปนและ ความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน และสังคม  
                             1.2.2 สงเสริม สนับสนุนการใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีนวัตกรรม และ สิ่งอํานวยความสะดวก 
                                     ท่ีหลากหลาย มีศูนยรวมสื่อใหครูสามารถยืมสื่อไปใช ในการจัดการเรียนรูไดท้ังใน หองเรียนและ 
                                     นอกหองเรียน 
                            1.2.3 ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล ใหสามารถพัฒนาและประเมินผลผูเรียนใหมี คุณภาพตาม 
                                    ศักยภาพเปนรายบุคคล  
                            1.2.4 สงเสริมสนับสนุนการนําผลการประเมินในระดับสถานศึกษา ระดับชาติ (NT, O-NET) และระดับ 
                                    นานาชาติ (PISA) มาใชพัฒนาการเรียนรูใหเกิดคุณภาพแกผูเรียน  
                            1.2.5 สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ 

          2. สรางการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
                        2.1 สรางความเขาใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหแกผูปกครอง ชุมชน สังคม และ  
                             สาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

   2.2 ประสาน สงเสริม สนับสนุนใหผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน ในการกํากับ   
        ดูแลและมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
   2.3 ประสานสถาบันท่ีรับผูเรียนเขาศึกษาตอใหมีการคัดเลือกอยางหลากหลาย สอดคลองกับหลักสูตร  

                             การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 
 
 

                                                                                                                                   แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
                                                                                                                            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 หนา 19 
 



  

 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  
การเพ่ิมโอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เปาประสงคท่ี 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงมีคุณภาพ และเสมอภาค  
เปาประสงคท่ี 6 พ้ืนท่ีพิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตาม  

          บริบทของพ้ืนท่ี  
กลยุทธ    

  1. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
   1.1 สนับสนุนใหสถานศึกษามีคุณภาพ มีรูปแบบการเรียนการสอนสอดคลองกับบริบทของ พ้ืนท่ีมุงสู  
        มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเปนไทย ใหครอบคลุมทุกตําบล  

     1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการศึกษาวิชาชีพ  
                  โดยสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ หรือหนวยงานอ่ืน  

   1.3 สงเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ใหเหมาะสมกับ  
        ความตองการจําเปนของผูเรียนแตละบุคคล โดยมีความเชื่อมโยงระหวางรูปแบบตางๆ ท้ังในรูปแบบ 

                  ปกติ รูปแบบเพ่ือความเปนเลิศ รูปแบบเพ่ือผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ และรูปแบบการศึกษา  
        ทางเลือก  

             1.4 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนในพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง ชายแดน เกาะแกง  
                            เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต)  

          2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
                        2.1 สรางความเขมแข็งของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤติ นักเรียน 
                             และระบบคุมครองนักเรียน รวมถึงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเชื่อมโยงสัมพันธกับเครือขาย           
                             สหวิชาชีพทุกระดับ     
                        2.2 ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม สําหรับเด็กดอยโอกาส ท่ีไมอยูใน  
                             ทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถ่ิน เด็กตางดาวเด็กไทยท่ีไมมีเลขประจําตัวประชาชนเปนตน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  
  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เปาประสงคท่ี 3  ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทํางานท่ี 
           มุงเนนผลสัมฤทธิ์  

          เปาประสงคท่ี 6  พ้ืนท่ีพิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัด การศึกษาท่ีเหมาะสม  
                               ตามบริบทของพ้ืนท่ี  

กลยุทธ  
1. ลดภาระงานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   1.1  ขอความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในชวงเปดภาคเรียน     
   1.2  สงเสริมใหมีการบริหารจัดการในลักษณะกลุมโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมีจํานวนครู ไมเพียงพอ 
   1.3  กําหนดนโยบาย ใหผูบริหารสถานศึกษาสอนอยางนอย 1 รายวิชา ในโรงเรียนของตน และประสาน    
         บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีมีคุณวุฒิเหมาะสมชวยสอนในโรงเรียนท่ีครู ไมเพียงพอ      

        1.4 ประสานและสงเสริมการท างานของผูมีจิตอาสา หรือการสนับสนุนบุคลากรจากองคกร ตางๆ  
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2. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาองคความรูครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะดานการจัด การเรียนรู

การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครูใหมีสมรรถนะดานการสอนอยางมี ประสิทธิภาพ  
2.1 เผยแพรองคความรูและแหลงเรียนรูเก่ียวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู การสอนคิด แบบตางๆ           
     ตลอดจนการวัดและประเมินผล ใหสามารถนํามาพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามศักยภาพ เปน  
     รายบุคคล      

                       2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม ศักยภาพของแตละ    
                            บุคคล ในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยการประยุกตใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ สื่อสารท่ีทันสมัย  
                            มาใชในการพัฒนา  
                2.3 สงเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบริหาร สถานศึกษา และครู  
                           ท้ังในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอ่ืนๆ ตามความพรอมของโรงเรียน  
                      2.4 สงเสริมการสรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน ใหเกิดชุมชนแหง  
                           การเรียนรู  
      2.5 สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  
      2.6 สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะในการคุมครองดูแลชวยเหลือผูเรียน ท่ีมีความ             
                           ตองการพิเศษ หรือตองการการคุมครองพิเศษ  

       3. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีความสามารถทุกดานอยางมี ประสิทธิภาพและเกิด  
          ประสิทธิผล 

                 4. เสริมสรางระบบแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางานเชิงประจักษ  
                    4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเปนมืออาชีพ  
                    4.2 สงเสริมความกาวหนาของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะสูงข้ึน  
         5. สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครู มืออาชีพ         
                    และยึดม่ันในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

      6. สงเสริม สนับสนุนใหองคกร องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสีย วางแผน สรรหา ยาย โอนครูและบุคลากร 
         ทางการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการจําเปนของโรงเรียน และชุมชน  

                    6.1 สรางความตระหนักกับองคกร องคคณะบุคคลและผูมีสวนไดสวนเสีย ในการสรรหา ยาย โอน ครูและ     
                         บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี และมีการเผยแพรประชาสัมพันธ  
                    6.2 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูวิชาเอกท่ีตรงกับความตองการ สามารถจัดการเรียนรู ท่ีมีความแตกตาง   
                         หลากหลายได และสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

เปาประสงคท่ี 4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และ 
                     เปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
เปาประสงคท่ี 5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เนนการทํางานแบบบูรณาการมีเครือขายการบริหาร  
                    จัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและ กระจายอํานาจ และความ  
                    รับผิดชอบสูสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  
เปาประสงคท่ี 6 พ้ืนท่ีพิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัด การศึกษาท่ีเหมาะสมตาม            
                    บริบทของพ้ืนท่ี  
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กลยุทธ  

1. กระจายอํานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 
        1.1 สงเสริม สนับสนุนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ใหมีความสามารถ และมีความเขมแข็ง  
                             ในการบริหารจัดการดวยตนเอง ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
                 1.2  บูรณาการการทํางาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานตางๆ เพ่ือสงเสริม ให            
                             สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพตามบริบทไดเพ่ิมข้ึน  
         1.3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  
         1.4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
         1.5 พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
         1.6 พัฒนาระบบ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมี ประสิทธิภาพ               
         1.7 แกไขปญหาการบริหารจัดการท่ีไมเหมาะสม ใหถูกตองโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2. สงเสริมเครือขายและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
        2.1 สรางเครือขายในรูปแบบ cluster ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการบริหาร จัดการศึกษารวมกัน  
         2.2 สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา  
                   2.2.1 ประชาสัมพันธใหสาธารณชนทราบถึงความตองการไดรับการชวยเหลือของ สถานศึกษาใน 
                                      การจัดการศึกษา  
                   2.2.2 ประสานหนวยงานทุกภาคสวน ผูมีสวนไดสวนเสียใหเขามารวมพัฒนาและ ชวยเหลือสถานศึกษา  

3. สงเสริมการน าผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนานโยบายและเปนฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี  
   การศึกษาและสถานศึกษา  
4. สงเสริมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคคณะบุคคล ใหมีความรับผิดชอบ  
   ตอผลการดําเนินงาน 

        4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคคณะบุคคลท่ีมี  
                             ผลงานเชิงประจักษ  
         4.2 สรางแรงจูงใจใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคคณะบุคคลใหมีผลงานเชิงประจักษ  
        4.3 รับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ ท่ีเก่ียวของกับองคกร องคคณะบุคคลในการ ปรับปรุง แกไขและ  
                             ติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง  

         5. สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ และระดับตําบล  
        5.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษใหเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี  
                 5.2 วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตําบล (Educational Maps) ผลผลิต สํานักงานคณะกรรมการ 
                            การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการดําเนินงาน 6 ผลผลิต ดังนี้  
            1) ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา  
            2) ผูจบการศึกษาภาคบังคับ  
            3) ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
            4) เด็กพิการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ  
          5) เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
           6) ผูท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ  

โดยมีหนวยงานกํากับ ประสาน สงเสริมการจัดการศึกษา คือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน 183 เขต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต  
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   และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซ่ึงมีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนหนวยปฏิบัติการการจัดการศึกษา      
          เพ่ือใหภารกิจ ดังกลาวสามารถ ตอบสนองสภาพปญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   
          และนโยบายรัฐบาล 23 นโยบาย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
          จุดเนนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 6 จุดเนนการดําเนินงาน 

จุดเนน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 6 จุดเนนการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2560       
         ท่ีสอดคลองกับ 6 ยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  

1. จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  
2. จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. จุดเนนดานพัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ  
4. จุดเนนดานการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
5. จุดเนนดาน ICT เพ่ือการศึกษา  
6. จุดเนนดานการบริหารจัดการ  

จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูมีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้  

          1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน  
          1.2 โครงสรางเวลาเรียนมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน  
         1.3 สถานศึกษาทุกแหงมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแตละชวงชั้น   
         1.4 สถานศึกษาใช STEM Education BBL DLTV  

2. ผูเรียนมีสมรรถนะท่ีสําคัญ สูมาตรฐานสากล ดังตอไปนี้  
   2.1 ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการดาน รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ สติปญญา         

   ท่ีสมดุล เหมาะสมกับสังคม วัยและเรียนรูอยางมีความสุข  
         2.2 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 อานออก เขียนได  
         2.3 ผูเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ข้ึนไป อานคลองเขียนคลอง  
         2.4 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีความสามารถดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล  
                                        ผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึน  
         2.5 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ 
                                       ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) กลุมสาระหลักเพ่ิมข้ึน  
         2.6 ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพ ดวยการแนะแนว และได       
                                       รับการพัฒนาความรูทักษะท่ีเหมาะสมเพ่ือการมีงานทําในอนาคต  

   2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใช    
        เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมตามชวงวัย  

         2.8 ผูเรียนไดรับการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเปนรายบุคคล  
3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมท้ังมีจิตสํานึกในการ  
   อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด  

         3.1 ผูเรียนระดับประถมศึกษา ใฝเรียนรู ใฝดี และอยูรวมกับผูอ่ืนได  
         3.2 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีทักษะการแกปญหา และอยูอยางพอเพียง  

   3.3 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุงม่ันในการศึกษาและการทํางาน สามารถ ปรับตัว    
        เขากับพหุวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย ๒๔ นโยบาย ปงบประมาณ          
        พ.ศ. 2560 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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4. ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพ                 
   เปนรายบุคคล ไดแก  

         4.1 ผูพิการ  
         4.2 ผูดอยโอกาสและผูเรียนในพ้ืนท่ีพิเศษ  
         4.3 ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  
         4.4 ผูเรียนภายใตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนยการเรียน  
        4.5 ผูเรียนท่ีตองการความคุมครองและชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ  

ตัวชี้วัดดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูมีการปรับปรุงตามความเหมาะสม - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน - โครงสรางเวลาเรียนไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน - 
สถานศึกษาทุกแหงไดรับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแตละชวงชั้น - รอยละ 90 ของสถานศึกษา ใช STEM 
Education BBL DLTV  

2. ผูเรียนมีสมรรถนะท่ีสําคัญสูมาตรฐานสากล  
      - ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาทุกคนไดรับการเตรียมความพรอมตามชวงวัย  
      - ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ทุกคนอานออกเขียนได  
     - ผูเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ข้ึนไปทุกคน อานคลองเขียนคลอง  

 - คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
   (NT)  เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 3  

      - คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของผล 
                        การทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) กลุมสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา รอยละ 3 
      - ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสูอาชีพและการมีงานทําในอนาคต  
       - ผูเรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช   
                        เทคโนโลยี  
                      - รอยละ 50 ของผูเรียนท่ีจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนเรียนตอสายอาชีพ  
               - ผูเรียนทุกคนไดรับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร (E-testing)  

          3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมท้ังมีจิตสํานึก ในการอนุรักษ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด  

      – ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคลองตามชวงวัย   
      – ผูเรียนทุกคนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
        - ผูเรียนทุกคนปองกันตนเองใหหางไกลยาเสพติดและการแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน  

          4. ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล ไมนอยกวา      
รอยละ 80  25 นโยบาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาองคความรูตรงตามความตองการของบุคคลและสถานศึกษา  
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรูท่ีใชทักษะกระบวนการคิด รวมท้ังการ     
     วัดและประเมินผลการเรียนรู  
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสารท่ี   
     ทันสมัย  
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  1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา      
       ผูบริหารสถานศึกษา และครู ท้ังในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอ่ืน ๆ ตาม ความพรอม 
       ของโรงเรยีน  

                        1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวน เก่ียวของ และทุก  
                             ภาคสวนใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู  
         1.5 ครูจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  
         1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครูมืออาชีพ และยึดม่ันใน  
                             จรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ผูบริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกดานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ  
4. องคกร องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสียวางแผนสรรหา ยาย โอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให  
   สอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน  

ตัวชี้วัดดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาองคความรูตรงตามความตองการของบุคคล และสถานศึกษา  

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผานการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูท่ีมี ทักษะ    
  กระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู และประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
  การสื่อสาร    

        - ศึกษานิเทศกทุกคน สามารถนิเทศและชวยเหลือครูใหจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือยกระดับ ผลสัมฤทธิ์  
                          ทางการเรียน  
                        - ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-Plan และนําไปใชในการพัฒนาตนเอง  

2. ผูบริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกดานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
       – ผูบริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝน และโรงเรียนดีประจําตําบล  
                           โรงเรียนประชารัฐ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 ในระดับดีข้ึนไป 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงาน  
        - ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนท่ีมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษตามเกณฑไดรับการ  
                         ยกยองเชิดชูเกียรติ  

4. องคกร องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสียวางแผนสรรหา ยาย โอน ครูและบุคลากร ทางการศึกษา     
    ใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน 

          - คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและคณะกรรมการ  
                           สถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  

จุดเนนดานพัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ  
1. สถานศึกษาสรางคานิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดสวนการเรียนสายสามัญ  
2. หนวยงานทุกระดับมีการวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได  

ตัวชี้วัดดานพัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ  
1. สถานศึกษาทุกแหงสรางคานิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดสวนการเรียน สายสามัญ  
2. รอยละ 80 ของหนวยงานทุกระดับมีการวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได  
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จุดเนนดานการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผูเรียนมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน  
2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผาน หรือซํ้าชั้น มีการพัฒนาใหเหมาะสมในการจบการศึกษา  
   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
3. ผูประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผูประเมิน 

ตัวชี้วัดดานการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน  
2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผาน หรือซํ้าชั้น ไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมในการจบการศึกษา           
   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
3. ผูประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานผูประเมิน  

จุดเนนดาน ICT เพ่ือการศึกษา  
1. หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน  
2. หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนฐานเดียวกันในเรื่องขอมูลนักเรียน ขอมูลครูและ  
   บุคลากรทางการศึกษา ขอมูลสถานศึกษาและขอมูลขาราชการและบุคลากรอ่ืน ในการใชขอมูลรวมกัน    
   อยางมีประสิทธิภาพ  

         3. หนวยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน  
4. ผูเรียนมีคอมพิวเตอรใชในการเรียนรู  

ตัวชี้วัดดาน ICT เพ่ือการศึกษา  
1. หนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและ ผูเรียน 
2. หนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนฐานเดียวกันในเรื่องขอมูล นักเรียน  

ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมูลสถานศึกษาและขอมูลขาราชการและบุคลากรอ่ืน ในการใช    
ขอมูลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  

3. หนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนา DLTV DLIT ใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน  
4. ผูเรียนทุกคนมีคอมพิวเตอรใชในการเรียนรู  

จุดเนนดานการบริหารจัดการ  
1.หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ การสรางเครือขาย และ รับผิดชอบ 
   ตอผลการดําเนินงาน  

                        1.1 สถานศึกษาท่ีไมผานการรับรองคุณภาพภายนอกตามท่ีกําหนดไดรับการแกไข ชวยเหลือ นิเทศ  
    ติดตาม และประเมินผล  

        1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพการจัดการศึกษา  
        1.3 สถานศึกษาท่ีมีความพรอมรับการกระจายอํานาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการไดอยางมี ประสิทธิภาพ  
        1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการรวมกันโดยใชการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตําบล (Educational Maps)  
        1.5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหารรวมกันในรูปแบบ cluster อยางมีประสิทธิภาพ  
        1.6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ โดยใชมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
                             การศึกษา  

1.7 หนวยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรางระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความ ปลอดภัย 
     ใหเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ีพิเศษ  
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   1.8 หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กํากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่         
        มีประสิทธิภาพและตอเนื่อง  

         1.9 หนวยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑการจัดสรรงบเงินอุดหนุน 
                              คาใชจายรายหัว ใหมีความเหมาะสมและเพียงพอ  
        1.10 หนวยงานทุกระดับ ยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน องคคณะบุคคลและบุคลากรที่มี  
                                ผลงานเชิงประจักษ  

        1.11 หนวยงานทุกระดับ สงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที ่
                     การศึกษาและสถานศึกษา  

                         1.12 หนวยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
     2. หนวยงานทุกระดับ สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
         2.1 หนวยงานทุกระดับ สงเสริมใหทุกภาคสวนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม ในการจัดการศึกษา  
        2.2 หนวยงานทุกระดับ สงเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา  
         2.3 หนวยงานทุกระดับ รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน และผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อ 
                              ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัดดานการบริหารจัดการ  
1. หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ การสรางเครือขาย และ รับผิดชอบตอผลการ

ดําเนินงาน  
   - สถานศึกษาทุกแหงมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งตามกฎกระทรวงวาดวย หลักเกณฑและ 
     วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ มุงเนนการกระจายอํานาจ การสรางเครือขายการมีสวนรวม    
     และมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน  

        - สถานศึกษาทุกแหงที่เขารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผานการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กําหนด 
        - รอยละ ๖๐ ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
        - รอยละ ๖๐ ของสถานศึกษาระดับตําบลมีการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

    - เครือขาย cluster ทุกแหง บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
    - สถานศึกษาทุกแหงมีการจัดทําแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติตางๆ และบูรณาการในการจัด การเรียนรู  
    - รอยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผานการประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      ระดับดีมากข้ึนไป  
    - เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที ่
      การศึกษา สถานศึกษา เบิกจายงบประมาณในภาพรวมไดไมนอยกวารอยละ ๙๖ และงบลงทุน  
      ไมนอยกวา  รอยละ ๘๗  
    - รอยละ 1 ของสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาใหเปนหนวยเบิกจายตรง  
    - สถานศึกษาทุกแหง สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและดําเนินการไดอยางมี ประสิทธิภาพ    
    - สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหงผานการประเมินตามโครงการคุณธรรม และ ความโปรงใสในการ    
      ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
    - หนวยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  
    - รอยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยและนําผลการวิจัยใช 
      พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 

            2. หนวยงานทุกระดับ สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
    - สํานักเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแหง ไดรับความรวมมือ สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากร 
      เพื่อการจัดการศึกษา  

        – สถานศึกษาทุกแหงในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถพัฒนารูปแบบการบริหาร โรงเรียนอยาง    
                             มีประสิทธิภาพ 

                                                                                                                                   แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
                                                                                                                            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 หนา 27 
 



  

 

วิสัยทัศนประเทศไทย ป ๒๕๕๘-๒๕๖๓ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

ประเทศไทยไดประกาศ วิสัยทัศน เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมีชื่อวา “ม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือพัฒนาท้ังดานเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง ดานการใชจาย จัดหา งบประมาณ 
เพ่ือพัฒนาประเทศไทยใหมากข้ึน แกปญหาดานสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา  

วิสัยทัศน “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุข ภายใต “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”และสนองตอบผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจ  
รัฐ การดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและ ประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข เปนปกแผน มีความม่ันคงทางสังคม ทามกลางพหุสังคมและ  
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร ความสามารถใน  
การรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ แวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกัน  
อยางสันติประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคม อาเซียน และประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี  
  ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศ และภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความ ม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและ อธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริยท่ีเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของ ประชาชน มีระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไก  
ท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่อง และโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี 
สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ เขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน มีความม่ันคงของอาหารและ
พลังงาน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงาน และรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยูอาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน มีการออมสําหรับ วัยเกษียณ  

ความม่ังค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง  จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง 
ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน มากข้ึนไมมี
ประชาชนท่ีอยูใตเสนความยากจน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายได ท้ังจาก
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคม ขนสง การผลิต 
การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไป  ไดแก 
ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน การผลิตและ การบริโภคเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกัน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม
สมบูรณมากข้ึน และสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือ
ผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและ ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอยาง
สมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
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นโยบายของนายกรัฐมนตรี 

ในคําแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ วันศุกรท่ี 12 
พฤศจกิายน 2557 นโยบายดานการศึกษากําหนดไวในขอท่ี 4 การศึกษาและเรียนรูการ ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม และนโยบายดานวิจัย ขอท่ี 8 การพัฒนาและสงเสริมในการใช ประโยชนจากวิทยาศาสตรเทคโนโลยี การ
วิจยัและพัฒนา และนวัตกรรม จากนโยบายรัฐบาล 11 ดาน คือ  

1) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  
2) การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ  
3) การลด ความเหลื่อมล าของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ  
4) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
5) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  
6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
7) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน  
8) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  
9) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใชประโยชน  
    อยางยั่งยืน  

                   10) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต และ    
   ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

                   11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
นโยบายดานการศึกษา ขอท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือสราง 

สังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพ และคุณธรรมควบคูกัน ดังนี้  
- จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ท้ังในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน  
- ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณและการเรียนรู สนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับความ จําเปนของ     
  ผูเรียน และลักษณะของพ้ืนท่ีของโรงเรียน ปรับปรุงและบูรณาการระบบการกูยืมเพ่ือการศึกษาใหมี    
  ประสิทธิภาพ  
- ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนท่ัวไป มี โอกาสจัดการ

ศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง และรวมปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู กระจายอํานาจการบริหารจัด การศึกษา    สูสถานศึกษา 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

- พัฒนาคนในทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต สรางความรูและทักษะใหมท่ีสามารถ ประกอบอาชีพ
ไดอยางหลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

- สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสรางแรงงานท่ีมีทักษะตรงตามความตองการ
ทองถ่ินและตลาดแรงงาน  

- พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู สงเสริมใหครูมีวุฒิตามวิชา
ท่ีสอน ใหสามารถนําเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใชเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง  

- ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนใหทุกองคกรมีบทบาทในการ ปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต  

- อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานและวัฒนธรรมสากล และการ
สรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปนสากล เพ่ือเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของอาเซียนและประชาคมโลก  
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- ปลูกฝงคานิยม และจิตสํานึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เปดพ้ืนท่ีสาธารณะ ใหเยาวชนและ

ประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค 

นโยบายดานการศึกษา ขอท่ี 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือนําไปสูการผลิตและบริการท่ีทันสมัย  

– สนับสนุนการเพ่ิมคาใชจายใน การวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพ่ือมุงไปสูเปาหมายใหไมต่ํากวารอยละ 1 
ของรายไดประชาชาติและมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30:70 เพ่ือใหประเทศสามารถแขงขันและกาวหนาทัดเทียม 

           ประเทศอ่ืน  
- เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหวาง วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ผลิตกําลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน เชื่อมโยง ระหวางการเรียนรูกับการ
ทองจํา อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม มีชองทางในการใชเทคโนโลยี ระหวางหนวยงานและสถานศึกษา  

- การปฏิรูประบบใหสิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางานวิจัยและพัฒนา         ไปตอ
ยอดหรือใชประโยชน สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค หรือ กลุมจังหวัดใหสอดคลอง
ความตองการของทองถ่ิน และนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยได  

- สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยใหมีนโยบายจัดซ้ือจัดจางภาครัฐท่ีเอ้ืออํานวย สรางโอกาสการ พัฒนา
เทคโนโลยีของประเทศ  

- ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการวิจัยและ พัฒนา และ
ดานนวัตกรรมซ่ึงเปนโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญาในการตอยอดสูการใชเชิงพาณิชยของ ภาคอุตสาหกรรม นอกจาก
นโยบายดานการศึกษาสองขอของรัฐบาลแลว นายกรัฐมนตรียังไดใหนโยบายดานการศึกษาไว อีก 10 ขอ คือ  

    1) ทําใหเร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ใหมากท่ีสุด ท่ีเหลือสงตอใหรัฐบาลตอไป  
   2) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศไดคนมีคุณภาพ  
    3) ปรับ ลดภาระงานท่ีไมจําเปนของกระทรวงศึกษาธิการลง  
    4) เรงปรับหลักสูตร/ตําราแตละกลุมใหเหมาะสม การพิมพตําราตองคุมราคา  
    5) ผลิตคนใหทันกับความตองการของประเทศ จบแลวตองมีงานทํา เขาทํางาน AEC ใหทันปนี้ ชวย    
            แกไขปญหาวางงาน และปญหาสังคมได  
               6) ปรับหลักสูตร ทําใหเด็ก ครู ผูปกครองมีความสุข  
             7) ใชสื่อการสอน กระตุนผูเรียนเพ่ือสรางแรงจูงใจในการเรียนรูกับเด็ก  
            8) ลดความเหลื่อมล้ํา จัดการศึกษาใหท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ  
   9) นําระบบ ICT เขามาใชจัดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมและกวางขวาง  
                   10) เรียนไมใชเพ่ือสอบ แตเรียนใหไดทักษะชีวิต อยูในยุคโลกไรพรมแดน 

                                                                                                                                   แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
                                                                                                                            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 หนา 30 
 



 

สวนที ่3 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2560 

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ  พ.ศ.2560 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ไดพิจารณาจัดสรรงบประมาณใน              
แผนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560 ตามยุทธศาสตร จุดเนน และความตองการจําเปนเพ่ือใช 
ในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา งบดําเนินงาน จาก 

1. แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
2. แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
3. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
4. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม 
6. แผนงานบรูณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจําแนกตามจุดเนน 6 ยุทธศาสตร การปฏิรูปการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพ่ือใชในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามกรอบ 
วงเงินจํานวน  10,612,948  บาท  ดังนี้ 
 

ท่ี กลยุทธ จํานวนโครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรยีนการสอน 15      3,400,550  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู  2     488,900 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา 
 3     874,318 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของการพัฒนาประเทศ   

 1       55,500 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ICT เพ่ือการศึกษา    4    294,300 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการ 13 7,597,140 

รวมท้ังสิ้น 38 12,710,708 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุม/ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  

1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการจัดการศึกษา 50,000 นางจันทนา  ทองอวม

เพื่อการมีงานทําโรงเรียนขยายโอกาส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 การจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 715,200 นายรังสรรค สุขโข

3 การพัฒนาการอานออก เขียนได คิดเลขเปนบนพื้นที่สูง 350,000 นายญาณวุฒิ  ฟองใหญ

4 ประชุมปฏิบัติการการนําเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)ไปใชในสถานศึกษา 30,000 น.ส อินทิรา  ประดับชัย

5 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา 106,400 นางจันทนา  ทองอวม

 โดยใชโครงงานเปนฐาน( Project  based  learning )

6 พัฒนาการจัดการเรียนรูทั้งระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 655,000 น.ส อินทิรา  ประดับชัย

การเตรียมผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ดวยกิจกรรมจิตศึกษา

และกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการแบบใชปญหาเปนฐาน (PBL)

7 การพัฒนาสรางเสริมศักยภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษสูวิถีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 170,000 นางนงลักษณ อุดมวงษ

8 การจัดการขยะปรับมลภาวะสรางสมดุลสูความยั่งยืนเพื่อโลกสวย 100,000 นางนงลักษณ อุดมวงษ

9 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 76,000 นางนณัฐกรณ มรรคประเสริฐ

10 อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติและสงเสริมนิสัยรักการอาน 90,000 นายบุญฤทธิ์  เทศกาล

11 จัดงานวันสําคัญทางลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 72,000 นางเสาวลักษณ  กมลปลื้ม

12 การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู” 175,000 นางอุบลรัตน  บุญลือ

13 สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 470,150 นางอุบลรัตน  บุญลือ

14 การพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ  ปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 196,100 นางกันยารัตน  บุญมาลีรัตน

15 บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย  ปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 144,700 นางกันยารัตน  บุญมาลีรัตน

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู  

16 การนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 400,000         นางสาวโสภา สุขวิทยาภรณ

17 พัฒนาครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียนศาสตรพระราชา 88,900          นางสาวโสภา สุขวิทยาภรณ

ยุทธศาสตรที่ 3การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา   

18 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 348,000         นางสาวทิพวรรณ  ลาวเมือง

19 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผูเรียน 470,518         นางสาวสุวิมล  ใจโปรง

20 สงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 55,800          นางประนอม  แกวมา
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สรุปรายละเอียด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ 2560

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กรอบวงเงินงบประมาณ  10,612,948  บาท(ครั้งที่ 1 งบ 2,000,000 บาท + ครั้งที่ 2 งบ 6,000,000 บาท + ครั้งที่ 3 งบ 2,612,948 บาท)

แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุม/ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 4 การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลอง 

กับความตองการของการพัฒนาประเทศ 

21 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัยและระบบมาตรฐานการวิจัย 55,500          นางจันทนา  ทองอวม

ยุทธศาสตรที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา  

22 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 67,000 นายบุญฤทธิ์  เทศกาล

ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ DLTV

23 พัฒนาผูดูแลระบบประชุมทางไกลผาน VDO Conferences 17,000 ศุภกิจ  ภูจันทร

24 พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ในพื้นที่บริการ สพป.ตาก เขต 2(กิจ)(150,000) 150,000 ศุภกิจ  ภูจันทร

25 จัดทําขอมูลสารสนเทศขอมูลทั่วไปโรงเรียน 60,300 ศุภกิจ  ภูจันทร

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการ 

26 สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบปะเพื่อนครูและบุคลากรฯ 180,000 นายวิจิตร นาควังไทร และคณะ

27 สนับสนุนสงเสริมประสิทธิภาพขับเคลื่อนการบริหาร 340,000 นายพรเทพ  เกื้อเมง

จัดการในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2

28 ตรวจสอบ ติดตาม สรางเครือขาย  และ พัฒนางานตรวจสอบภายใน 100,000 นางสาวเอื้อมพร ตรีภาพนาถ

29 พัฒนาสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษาเอกชน 50,000 นางสาวศรีมาลา  ยศงาม

30 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันครู 50,000 นางอมราพร  สุริยะวรรณ

31 สพป.ตาก เขต 2 เคลื่อนที่เยี่ยมสถานศึกษา 49,740 นางฉันทนา  ออหิรัญ

32 สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย ประจําป 2560 50,000 นางอมราพร  สุริยะวรรณ

33 การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 160,800 นางนิธินันท  รัฐจิตติพงศ

และติดตามนโยบายจุดเนน 6 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 

34 ประชุมผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 300,000 นางสาวสายสุนีย  แสงดวง

35 สงเสริมสนับสนุนกลุมโรงเรียนขับเคลื่อนการบริหารจัดการในกลุมโรงเรียน 1,560,000 ผอ.เขต/กลุมนโยบายและแผน

36 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน สพป.ตาก เขต 2 756,600 นางสาวอรวรรณ สุยะวงศ

37 สงเสริมประสิทธิภาพขับเคลื่อนการบริหารจัดการใน สพป.ตาก เขต 2 2,000,000 ผอ.เขต/นางชนกชนม  มั่งลําพูน

38 พัฒนาบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (งบประจํา) 2,000,000 นางสาวอรวรรณ สุยะวงศ

รวมทั้งสิ้น 12,710,708 เสนอขออนุมัติแลว
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         แผนยุทธศาสตรท่ี 1   หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนช่ือชุดโครงการท่ี 1 ปฏิรูปหลักสูตร 

        กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานทํางบประมาณ   จํานวน   50,000บาท      

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. 
 
 
 
 

พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
การจัดการศึกษาเพ่ือ
การมีงานทํา                
โรงเรียนขยายโอกาส 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก 
เขต 2  ท่ีเปดระดับอนุบาล 
– มัธยมศกึษาตอนปลาย  
จํานวน  6  โรงเรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะและ
สมรรถนะทางสําขาวิชาชีพ
สามารถวางเสนทาง
การศึกษาตอสูการประกอบ
อาชีพไดตรงตามบุคลิกภาพ
และความถนัดของนักเรียน 

 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 1 

1.สํารวจการจัดการเรียนรูเพ่ือการมี
งานทําของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัด สพป.ตาก เขต 2 
2.แตงตั้งคณะทํางาน ประชุมวางแผน
การจัดกิจกรรม 
3.ประชุมเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือการมีงานทําโดยการ
สัญจร  3 อําเภอ  ไดแก อําเภอทาสอง
ยาง  อําเภอพบพระและอําเภออุมผาง  
จํานวน  2  วัน   
4. นิเทศติดตาม การนําหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือการมีงานทําไปใช 

50,000บาท      

 

 

 

1.รอยละเครือขายของ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาค
ท่ีใหความรวมมือกับ
สถานศึกษา 
2. รอยละของโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ท่ีจัดการศึกษาเพ่ือการมี
งานทํา 

พฤษภาคม 
- 

กันยายน  
2560 

นางจันทนาทองอวม 
ศึกษานิเทศก  
สพป.ตาก เขต 2 

 
 

                                                                              แผนปฏิบตัิการประจําปีงบป
ระมาณ

 พ.ศ. 2560       หนา 34    

                                                              สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 



 
 
            ยุทธศาสตรท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรยีนการสอน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
2. การจัดกิจกรรมงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 66 
ปการศึกษา 2559 

นักเรียน จํานวน1,041 คน 
ครูผูฝกสอน 518 คน 
รวม 1,559 คน 
 

จัดสงนักเรียน ครู เขารวม
จัดกิจกรรมแขงขันทักษะ
วิชาการของนักเรียน 
จํานวน 213 รายการ  
นักเรียน 1,041  คน  ครูผู
ฝกสอน 518 คน งาน
ศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 66 ระหวาง 
วันท่ี 14 – 16 ธันวาคม 
2559 ณ จังหวัดลําปาง 

715,200 1. เชิงปริมาณ 
นักเรียน จํานวน 1,041 คน  
ครูผูฝกสอน 518 คน ในสังกัด 
สพป.ตาก เขต 2 ไดเขารวมจัด
กิจกรรมการแขงขันทักษะ
วิชาการนักเรียน ในงานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 66 ระหวางวันท่ี 
14– 16 ธันวาคม 2559       
ณ จังหวัดลําปาง                                            
2. เชิงคุณภาพ  
  1.ครูมีศักยภาพในดานการจัด
กระบวนการเรียนการสอน
นักเรียน 
   2.นักเรียนไดแสดงออกซ่ึง
ความสามารถในดานวิชาการ 
และงานศิลปหัตถกรรมสนอง
พระราชปณิธานของลนเกลา
รัชกาลท่ี 6 
 

14-16 
ธันวาคม 
2559 

นายรังสรรค 
สุขโข 

 

                                                                                แผน
ป

ฏิบ
ตัิการป

ระจาํปี
งบ
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          ยุทธศาสตรท่ี 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน   
                               ชุดโครงการ ท่ี 2  พัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

     

           

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประชุมปฏิบัติการ
การนําเทคนิคการคิดเลข
เร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)   
ไปใชในสถานศึกษา 
 

ครูผูสอน
คณิตศาสตร   
โรงเรียนแกนนํา
จํานวน 28 คน 

ประชุม

ปฏิบัติการนํา

เทคนิคการคิด

เลขเร็วแบบ

อินเดีย (เวท

คณิต) จํานวน 2 

วัน 

30,000 

 

รอยละ 100 ของ
ครูผูสอนมีความรู 
ความเขาใจ และ
สามารถนําเทคนิค
การคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย (เวทคณิต)  
ไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหรูจัก
คิด มีทักษะการคิด
เลขเร็ว  
 

 มิ.ย.60 
 
 
 
 
 

น.ส.อินทิรา ประดับชัย 
 
 
 
 
 

                                                                   
นป

ตัการประ
ําปีง

ป
ระมาณ
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    ยุทธศาสตรท่ี 1หลักสูตรและกระบวนการเรยีนการสอน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
3. การพัฒนาการอานออก 

เขียนได คิดเลขเปน บน
พ้ืนท่ีสูง 
 
 

เชิงปริมาณ 
- หองเรียนสาขา

อําเภอทาสองยาง
58สาขา 

 โรงเรียนขนาดเล็ก
และโรงเรียนท่ัวไป 
47 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
เด็กนักเรียนชั้นป.1 มี
ผลการเรียนภาษาไทย
ดีข้ึน รอยละ 3 จากป
ท่ีแลว และผลประเมิน
การอานการเขียนอยู
ในคุณภาพ ดี 
 

กิจกรรมท่ี 1 ผลิตสื่อ
ภาษาไทย คณิตศาสตรการ
จัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาการอาน
ออก เขียนไดคิดเลขเปน บน
พ้ืนท่ีสูง  
กิจกรรมท่ี 3 ประชุมรายงาน
ผลการพัฒนาการอานออก 
เขียนไดคิดเลขเปน บนพ้ืนท่ี
สูง  

• โรงเรียนบานแมระเมิง 

• โรงเรียนบานแมอมกิ 

• โรงเรียนชมุชนบานแม
ตาน 

กิจกรรมท่ี 4 อบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร บูรณา
การสําหรับเด็กบนพ้ืนท่ีสูง 
 

350,000 1. รอยละ100 ของนักเรียน
หองเรียนสาขาและโรงเรียน
ขนาดเล็กประถมศึกษาปท่ี 
1 มีแบบฝกภาษาไทย 
2. รอยละ100 ครูผูสอนชั้น 
ป.1 ไดผานการอบรม
พัฒนาหลักสูตร RRC 
3. รอยละ80 เด็กนักเรียน 

ชั้น ป.1 มีผลประเมินการอาน 
การเขียนอยูในคุณภาพดี  
4. รอยละ  100 ของ
นักเรียนหองเรียนสาขาและ
โรงเรียนขนาดเล็ก
ประถมศึกษาปท่ี 1 มีหนวย
บูรณาการสําหรับเด็กบน
พ้ืนท่ีสูงเปนรูปธรรมและ
นําไปใชไดครบทุกโรงเรียน
และทุกสาขา   

1 มีนาคม 
– 

30 กันยายน 2560 

นายญาณวุฒ ิ
ฟองใหญ 

 

 

                                                                                                                     แผนปฏิบตัิการประจําปีงบป
ระมาณ
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          ยุทธศาสตรท่ี 6  การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
38. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาบริหารจัดการของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 มีคาบริการ
จัดการของสํานักงาน (คา
สาธารณูปโภค) ลดลงจาก
เดิมรอยละ 19 

มุงเนนการลดคาใชจาย 

ดังน้ี 
 

1.คาไฟฟา 

2.คานํ้าประปา 

3.คาไปรษณีย 

4.คาอินเตอรเน็ต 

5.คาโทรศัพท 

6.คาขยะมูลฝอย 

7.คานํ้ามัน 

8.คาหนังสือพิมพ 

9.คานํ้าดื่ม 

10.คาเบ้ียประกันรถ 

11.คาซอมรถ 

12.คาถายเอกสาร 

13.ซอมบํารุงครุภัณฑ 

14.คาวัสดุ 

 

2,000,000.- 
 
 

(700,000) 
 (12,000) 

(155,000) 

  (45,000) 

  (52,000) 

   (1,800) 

(300,000) 

    (6,800) 

    (9,400) 

    (4,000) 

(250,000) 

  (30,000) 

(100,000) 

(334,000) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ตากเขต 2 มีการลดคา
สาธารณูปโภคจาก
ปงบประมาณ 2559
ลดลงถึงรอยละ 19  

ต.ค.2559 
– 

ก.ย.2560 

นายประวัตร พันธกอง 
นางสาวอรวรรณ สุยะวงศ 
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กลยุทธท่ี 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงเสริมประสิทธิภาพ

ขับเคลื่อนการบริหาร

จัดการในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต 2 

 

เชิงปริมาณ 
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 1 แหง 
 
เชิงคุณภาพ 
    สนับสนุนภารกิจ  งาน / 

โครงการและกิจกรรม  เพ่ือสนอง

นโยบาย  ยุทธศาสตร    กลยุทธ

และจุดเนนรวมถึงภารกิจเรงดวน

ตามนโยบายของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 ให

สามารถดําเนินการไดตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายของทาง

ราชการ ตามความเห็นชอบของ

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เขต 2     

1.วิเคราะห  ภารกิจ  งาน/

โครงการ  และกิจกรรม 

2.เสนอขอความเห็นชอบ

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  

เพ่ืออนุมัติ 

3.สนับสนุนปจจัยตาง ๆ  ตามท่ี
ไดรับอนุมัติ 
4.ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลใหผูบังคับบัญชาทราบ 

2,000,000 1. ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการ

สื่อสาร ในการจัดการ

ระบบฐานขอมูล

สารสนเทศอยางคุมคา 

2. มีขอมูลสารสนเทศ

เพียงพอในการบริหาร

จัดการเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา สถานศึกษา 

 และบริหารหนวยงาน 

ประชาชนอยางท่ัวถึง 

3. ใหบริการการศึกษา

แกประชากรวัยเรียน

ไดครอบคลุมและท่ัวถึง 

 

ตุลาคม 
2559 

– 
กันยายน 
2530 

 นางชนกชนม 
     ม่ังลําพูน 

 

                                                แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
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   ยุทธศาสตรท่ี 6  การบริหารจัดการ 

ท่ี โครงการ เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 
36. 1. การพัฒนาครูสูชุมชนการ

เรียนรู (PLC) เพ่ือการศึกษาใน
พ้ืนท่ีชายแดน กลุมโรงเรียน 
แมสอด-ทาสายลวด 
 

1. กลุมโรงเรียนแมสอด-ทาสายลวด  
ผูบริหารสถานศึกษา  5  คน 
ครูผูสอน  166 คน 

1. พัฒนาครูเรื่องแจกรูปผสมคํา/
รอยกรอง 
2. การจัดทําหนวยการเรียนรู
ภาษาพมาเพ่ือการสื่อสาร (PBL) 

120,000 1. ครูไดรับการพัฒนาการแจก
รูปผสมคํา/รอยกรอง รอยละ 
100 
2. ครูมีหนวยการเรียนรูภาษา
พมาเพ่ือการสื่อสาร (PBL) 

ร.ร.บานหวยมวง 
 
ร.ร.บานทาอาจ 

 2. การพัฒนาครูสูชุมชนการ
เรียนรู (PLC) เพ่ือการศึกษาใน
พ้ืนท่ีชายแดน กลุมโรงเรียน 
แมปะ - แมกาษา 
 
 

2. กลุมโรงเรียนแมปะ - แมกาษา 
ผูบริหารสถานศึกษา 9  คน 
ครูผูสอน 155 คน 

1. การผลิตสื่อการเรียนรูสู
ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดการเรียนการสอนแบบ PBL 

120,000 1. มีสื่อการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับการเรียนการสอน 
2. ครูมีความรูความเขาใจและ
เขียนแผนการสอนแบบ PBL 
ได 

ร.ร.บานแมปะเหนือ 
 
ร.ร.บานแมปะ 

 3. การพัฒนาครูสูชุมชนการ
เรียนรู (PLC) เพ่ือการศึกษาใน
พ้ืนท่ีชายแดน กลุมโรงเรียน 
แมตาว – พระธาตุผาแดง 
 

3. กลุมโรงเรียนแมตาว – พระธาตุผา
แดง 
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
จํานวน 137 คน 
นักศึกษาฝกสอน จํานวน 17 คน 
รวมท้ังสิ้น  154  คน 

1. การผลิตสื่อการเรียนรูสู
ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดการเรียนการสอนแบบ PBL 

120,000 1. ครูมีความรูความเขาใจและ
เขียนแผนการสอนแบบ PBL ได 
2. มีสื่อการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับการเรียนการสอน 
 

กลุมโรงเรียน 
แมตาว 

–    
พระธาตุผาแดง 

 4. การพัฒนาครูสูชุมชนการ
เรียนรู (PLC) เพ่ือการศึกษาใน
พ้ืนท่ีชายแดน กลุมโรงเรียน 
แมกุ – มหาวัน 
 

4.กลุมโรงเรียนแมกุ – มหาวัน 
ผูบริหารสถานศึกษา 10 คน 
ครูผูสอน  150 คน 
นักเรียนชั้น ป.3-ป.6 จํานวน 850 คน 
นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 จํานวน 400 คน 

1.พัฒนาการสอนภาษาไทย 
2.พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ 
3.พัฒนาการสอนคณิตศาสตร 
 

120,000 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT 
O-NET สูงข้ึน  80 % 

คณะผูบริหาร 
กลุมโรงเรียน
แมกุ-มหาวัน 

                                                                              แผนปฏิบตัิการประจําปีงบป
ระมาณ
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 5. โรงเรียนตนแบบอาหาร

กลางวันตามวิธีพอเพียง  
กลุมโรงเรียน 
พะวอ – ดานแมละเมา 

- โรงเรียนกลุม 
พะวอ – ดานแมละเมา  
จํานวน  8  โรงเรียน 
- นักเรียนทุกคนไดรับประทาน
อาหารกลางวันครบ 
- จํานวนนักเรียนท่ีมีภาวะ         
ทุพโภชนาการลดลง 
 
 
 

1. กิจกรรมอบรมครูเพ่ือจัดทํา
แผนการผลิตฯ 
2. กิจกรรมสงเสริมการผลิตพืชผัก 
ผลไม , เห็ด , ผลิตกลา , กําจัด
ศัตรูพืช 
3. กิจกรรมสงเสริมการถายทอด
เทคโนโลย ี
4. กิจกรรมอบรมครูและนักเรียน 
5. กิจกรรมวันสาธิต 
6. กิจกรรมติดตามความกาวหนา 

120,000 1. โรงเรียนสามารถผลิตผล 
ทางการเกษตร 
2. นักเรียนไดรับประทานอาหาร
กลางวัน 

ร.ร.บานปางสาน 

 6. การพัฒนาครูสูชุมชนการ
เรียนรู (PLC) เพ่ือการศึกษา
ในพ้ืนท่ีชายแดน กลุม
โรงเรียนแมจะเรา 

1. กลุมโรงเรียนแมจะเรา 
  ผูบริหารสถานศึกษา  14  คน 
2. ครูผูสอน  176     คน 
3. วิทยากร  10  คน 

1. กิจกรรมจิตศึกษาสูการพัฒนา 
การเรียนการสอน 
2.กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีจัด
กิจกรรมประสบความสําเร็จ 

120,000 1. ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนา
วิธีการจัดการสอนแบบจิตศึกษา 
2. ครูและบุคลากรไดรับ
ประสบการณตรงจากโรงเรียนท่ี
ประสบความสําเร็จ 

กลุมแมจะเรา 

 7. การพัฒนาการอานออก 
เขียนได คิดเลขเปน ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี  
 

1. กลุมโรงเรียนแมระมาด 
  ผูบริหารสถานศึกษา  11  คน 
2. ครูผูสอน  54  คน 
 

1.จัดอบรมครูชั้นประถมศึกษาปท่ี 
1-3 จํานวน 3 ครั้ง 
2.ศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีประสบ
ความสําเร็จ 
3.นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โรงเรียนละ 2 ครั้ง 
4.ผลิตคูมือครู สื่อการเรียนการสอน 
แบบฝก BBL สําหรับนักเรียน ป.1-3 
5.รายงาน สรุปผลการดําเนินงาน 

120,000 1.รอยละของนักเรียนชั้น ป.1-3 
อานออก เขียนไดและคิดเลขเปน 
2. ครูจัดการเรียนรูแบบ BBL ได 

กลุมโรงเรียน    
     แมระมาด 
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 8. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

และยกระดับผูเรียนโดยใชรูปแบบ 
การบริหารจัดการ MOKKHALA 
Model 

กลุมโรงเรียนโมกขละ 
  ผูบริหารสถานศึกษา 10คน 
  ครูผูสอน175 คน 
 

1.กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผูบรหิาร 
(Management) 
2.กิจกรรมยกระดับคุณภาพดาน
ภาษา (Opportunity) 
3.กิจกรรม MOKKHALA 
Symposium (Knowledge 
Management) 
4. กิจกรรมตามรอยพอ (King) 
5. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
(Human Skill) 
6. กิจกรรมเรียนเพลิน (Active 
Learning) 
7. กิจกรรมอานคลอง เขียนคลอง 
(Literacy) 
8. กิจกรรมสะทอนความคิด 
(Achievement) 

20,000 1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก 
มีทักษะในการบริหารจัดการ
เรียนรู  ปรับเปลี่ยนพฤติ
กรรมการบรหิารและการสอนท่ี
มุงเนนผูเรียนใหมีทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
รอยละ 100 
2. นักเรียนมีคุณภาพตามจุดเนน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน รอยละ
100 
3. มีรูปแบบการบริหารจดัการ          
“MOKKHALA Model” ท่ีเปน
นวัตกรรมการบริหารโรงเรียน 

โรงเรียน 
  บานหวยนกกก 

 9. พัฒนาการอานออกเขียนได 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  
กลุมโรงเรียนขอมือเหล็ก 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา           
ปท่ี 1  จํานวน 10 โรงเรียน 
จํานวน 725 คน 

1. ฝกปฏิบัติจริงของครูชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1  จํานวน 3 ครั้ง 
จํานวน 23 คน 
2. ผลิตคูมือครู สื่อการสอนแบบ 
RRC 
3.  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

120,000 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1           
ปการศึกษา 2560 อานออกเขียน
ได รอยละ 100 

ร.ร.แมอุสุวิทยา 
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 10. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุมโรงเรียนพบพระ–วาเลย–
รวมไทย 

กลุมโรงเรียนพบพระ–                    
วาเลย–รวมไทย 
ผูบริหารการศึกษา   1 คน 
ผูบริหารสถานศึกษา     คน 
ครูผูสอน       คน 
ศึกษานิเทศก 10 คน 
 
 

1. พัฒนาคุณภาพการสอน
ภาษาอังกฤษ 
2. ชุดการอานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผูเรียน 
3. การพัฒนาทักษะการคิด 
วิเคราะห สังเคราะห และการคิด
อยางเปนระบบ โดยใชแบบฝก
ทักษะ 
4. บัตรคํา 3 ภาษา แกปญหาการ
อานการเขียน 
5. การพัฒนาครูมุงสูวิทยฐานะ
อยางมีคุณภาพ 

120,000 1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู 
และศึกษานิเทศก มีทักษะในการบริหารจัดการ
เรียนรู  ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการบริหารและ
การสอนท่ีมุงเนนผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
รอยละ 100 
2. นักเรียนมีคุณภาพตามจุดเนนการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน รอยละ100 
3. มีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีเปนนวัตกรรม
การบริหารโรงเรยีน 

ผู้บริหาร

สถานศกึษา 

กลุม่โรงเรียน    

พบพระ 

-     

วาเลย์่-      

รวมไทย 

 11. พัฒนาทักษะภาษาไทย
เพ่ือแกปญหาการอานไมออก             
เขียนไมได สูการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 

1. กลุมโรงเรียน          
ชองแคบ – คีรีราษฎร 
ผูบริหารสถานศึกษา 12 คน 
2. ครูผูสอน  116  คน 
 
 
 
 

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะภาษาไทย แกผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนชั้น
อนุบาล 1-2 ครูชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 1-2  
2.จัดทํา/จัดหาสื่อประกอบการ
เรียนการสอน การอาน และการ
เขียนภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา 
3.นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การใชสื่อประกอบการเรียนการ
สอนของครู 

120,000 1. รอยละ 100 ของผูบริหารและ ครูผูสอนชั้น 
อนุบาล 1 – 2 และชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 2
ไดรับ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ 
ภาษาไทยเพ่ือแกปญหาการอานไม ออกเขียน
ไมไดสูการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา 2. รอยละ 
100 ของครูผูสอนชั้น อนุบาล 1 – 2 และชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 – 2 ไดใช สื่อประกอบการ
สอนท่ีมี ประสิทธิภาพ 3. นักเรียนชั้นอนุบาล 1 
– 2 และชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 2 ไดรับการ
สอนฯ โดยใชสื่อรอยละ 100 4. นักเรียนชั้น
อนุบาล 1 – 2 และชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 2 มี
ผลสัมฤทธิ์ดานการอานและการ เขียนสูงข้ึนรอย
ละ 3 

ผู้บริหาร

สถานศกึษา 

กลุม่โรงเรียน

ช่องแคบ 
       - 
คีรีราษฎร 
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 12. การพัฒนาผูเรียนดวย

กิจกรรมจิตศึกษา และกิจกรรม
การเรียนรูบรูณาการแบบใช
ปญหาเปนฐาน (PBL) กลุม
โรงเรียนดอกเสี้ยว 

ผูบริหารโรงเรียนและครู            
มีความรูความเขาใจ สามารถ
นํากิจกรรมจิตศึกษาและ
กิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ
แบบใชปญหาเปนฐาน (PBL) 

1. กิจกรรมฝกปฏิบัติกิจกรรมจิต
ศึกษา และกิจกรรมการเรียนรู
บูรณาการแบบการใชปญหาเปน
ฐาน(PBL) 
2. การนิเทศ กํากับ ติดตามใน
โรงเรียน 

120,000 ผูบริหารสถานศึกษาและครู
สามารถนํากิจกรรมจิตศึกษา           
และกิจกรรมการเรียนรูบูรณา
การแบบการใชปญหาเปนฐาน 
(PBL)รอยละ 100 

กลุมโรงเรียน  
         ดอกเสี้ยว 

 13. การพัฒนาผูเรียนดวย
กิจกรรมจิตศึกษา และกิจกรรม
การเรียนรูบรูณาการแบบใช
ปญหาเปนฐาน (PBL) กลุม
โรงเรียนทีลอซู 

ผูบริหารโรงเรียนและครู            
มีความรูความเขาใจ สามารถ
นํากิจกรรมจิตศึกษาและ
กิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ
แบบใชปญหาเปนฐาน (PBL) 
 

1. กิจกรรมฝกปฏิบัติกิจกรรมจิต
ศึกษา และกิจกรรมการเรียนรู
บูรณาการแบบการใชปญหาเปน
ฐาน(PBL) 
2. การนิเทศ กํากับ ติดตามใน
โรงเรียน 

120,000 ผูบริหารสถานศึกษาและครู
สามารถนํากิจกรรมจิตศึกษา           
และกิจกรรมการเรียนรูบูรณา
การแบบการใชปญหาเปนฐาน 
(PBL)รอยละ 100 

กลุมโรงเรียน 
           ทีลอซู 
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          ยุทธศาสตรท่ี 6  การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 

เชิงปริมาณ 
จัดจางบุคลากรมาปฏิบัติงาน
ในกลุมงาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
จํานวน 6 ราย 
เชิงคุณภาพ 
ลูกจางในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตากเขต 2 ไดปฏิบัติงานท่ี
รับผิดชอบไดถูกตอง             
และครบถวน 

1. นําเสนอโครงการ 

2. ลูกจางเขา

ปฏิบัติงาน 

3. สรุปผลการ

ดําเนินงาน 

(756,000 บาท) 
กิจกรรมท่ี 1 จัดจางบุคลากรมา
ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในกลุมงาน 
จํานวน 6 คน ดังนี้ 
 

1.คาจางอัตราจาง 
จํานวน 1 คน เดือนละ     

  15,000 บาท ประกันสังคม   
  750 บาท เปนเงิน 189,000 บาท

(วุฒิปริญญาตรี) 
 
 

2. คาจางอัตราจาง  
จํานวน 5 คน เดือนละ  
9,000 บาท ประกันสังคม  
450 บาท เปนเงิน 567,000 บาท 
(วุฒิ ม.6) 
 
 

 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
 รอยละ 100 ของ
ลูกจางผูปฏิบัติงานใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาตาก 
เขต 2 ปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ  
  ตัวชี้วัดผลลัพธ 
 -รอยละ 90 ของ
ลูกจางผูปฏิบัติงานใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาตาก 
เขต 2 ทํางานเสร็จใน
เวลาท่ีกําหนด 

ต.ค.2559 
– 

ก.ย.2560 

นายประวัตร พันธกอง 
นางสาวอรวรรณ สุยะวงศ 
นางสาวราตรี อินสุยะ 
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กิจกรรม/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

             

                     ยุทธศาสตรท่ี 6การบริหารจัดการ 

ท่ี โครงการ เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
  34. สืบสานวัฒนธรรม

และประเพณีไทย 
ประจาํป 2560 
 
 

1.เพ่ือใหนักเรียนขาราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาไดประกอบพิธี
ทางศาสนาในวันมหาสงกรานต  ซ่ึงถือ
เปนวันสําคัญอีกวันหนึ่งของไทยท่ียึดถือ
ปฏิบัติกันมาชานาน 
2.ใหนักเรียนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนไดประกอบพิธีรดน้ํา
ดําหัวเพ่ือขอพรผูบังคับบัญชาและผูหลัก
ผูใหญท่ีเคารพนับถือ  และเสริมสรางความ
เปนสิริมงคลในชวงเทศกาลวันข้ึนปใหมไท 
3.เพ่ือเปนการสรางคุณคาทางจิตใจตอ
สวนรวมหรือสาธารณะและเพ่ือสรางขวัญ
กําลังใจเอ้ืออาทรตอสังคม  อยูรวมกัน
อยางมีความสุข  นําไปสูการปฏิบัติงาน
อยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตาม
เกณฑ   ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 

1.จัดทําโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติโครงการ 
2.แตงตั้งคณะทํางาน
เพ่ือเตรียมการในการ
จัดพิธีรดน้ําดําหัวผู
หลักผูใหญและ
ผูบังคับบัญชา 
3.กําหนดปฏิทินจัด
งานตามประเพณีไทย 
4.ดําเนินงานตาม
ประเพณีไทย 
5.สรุปผลรายงานการ
ดําเนินงาน 

50,000   1.นักเรียน  ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 สามารถนําพิธีกรรมใน
การจัดกิจกรรมของวันสําคัญ
ของไทยไปใชชีวิตประจําวัน  
และนําไปเผยแพรสืบสาน
วัฒนธรรมตามประเพณีไทย
สืบตอไปไดอยางถูกตอง 
2.นักเรียน  ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
สามารถนํากิจกรรมและขอ
ปฏิบัติขอประเพณีไทยวัน
สงกรานต เชน การเตรียมงาน  
เครื่องนุงหม ของทําบุญ ฯลฯ 
เปนตน นําไปปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง 

1 วัน กลุมอํานวยการ
และบคุลากร
สพป.ตากเขต 2 
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กิจกรรม/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตามยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ี 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการ 

 
ท่ี โครงการ กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

33.  ประชุมผูบริหารสถานศึกษา
และบุคลากรในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 

1.จัดทําโครงการเพ่ือเสนอ
ขออนุมัติ 
2.จัดประชุมผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัด สพป.
ตาก เขต 2  จํานวน 160 
คน  
3.จัดประชุมคณะผูบริหาร
ของ สพป.ตาก เขต 2 
จํานวน 14 คน  
4.จัดประชุมบุคลากร ของ 
สพป.ตาก เขต 2 จํานวน 
98 คน 
5.สรปุและรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
 

เชิงปริมาณ 
จัดประชุมโดยมีบุคคลเปาหมาย ดังนี้ 
1.ประชุมผูบริหารสถานศึกษา สพป.ตาก เขต 2 
จํานวน 3 ครั้ง  ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 117 
โรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน จํานวน 13 
โรงเรียน ผูบริหารของ สพป.ตาก เขต 2  
(ผอ. รองผอ.  ผอ.กลุม)  จํานวน 14 ทาน 
2.ประชุมคณะผูบริหารของ สพป.ตาก เขต 2  
จํานวน 14 คน (เดือน/1 ครั้ง) จํานวน 15 ครั้ง 
3.ประชุมบุคลากร สพป.ตาก เขต 2 จํานวน  98 
คน  
(เดือน/1ครั้ง) จํานวน 12 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป.
ตาก เขต 2 ไดรับทราบนโยบาย ขาวสาร อยาง
ถูกตองสมํ่าเสมอ มีความรูความเขาใจ มีทักษะ
กระบวนการคิดท่ีเปนระบบ และนําไปสูการ
ปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 300,000 1.ผูบริหารสถานศึกษา
และบุคลากรในสังกัด 
สพป.ตาก เขต 2 
รับทราบนโยบาย
ขาวสารอยางถูกตอง
สมํ่าเสมอมีความรูความ
เขาใจ มีทักษะ
กระบวนการคิด                  
ท่ีเปนระบบ และนําไปสู
การปฏิบัติท่ีมี
ประสิทธิภาพเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
2. จํานวนผูเขารวม
ประชุมไมนอยกวา 
รอยละ  80 

กลุมอํานวยการ 
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                 ยุทธศาสตรท่ี 6การบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

ท่ี โครงการ เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
32. การติดตามและ

ประเมินผลการบริหาร
จัดการของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและ
ติดตามนโยบายจุดเนน   
6 ยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. รายงานการติดตามและ
ประเมินผลรองรับ 
การบริหารจัดการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
2.รายงานการติดตามนโยบาย
ตามจุดเนน  
6 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษา 
3. คาใชจายจัดทํารูปเลม
รายงานผลการ 
ดําเนินงาน 
4. ประชุมเตรียมความพรอมใน
การรับคณะ 
ติดตาม สพฐ.(2 ครั้ง) /รับ
ผูตรวจกระทรวง 
ศึกษาธิการ (2 ครั้ง) 
5. ประชุมคณะทํางานจัดทํา
คูมือประเมิน 
สถานศึกษาฯ พรอมจัดทํา
รูปเลมคูมือประเมินฯ 

1. เชิงปริมาณ 
   1.1 จัดทําเอกสารแบบติดตามการบริหาร
จัดการจํานวน 50 เลม 
   1.2 จัดทําเอกสารแบบติดตามตามนโยบาย
ตางๆ 
   1.3 จัดทํารูปเลมรายงานผลการดําเนินงาน
จํานวน 200 เลม 
   1.4 ประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมรับคณะ
ติดตามสพฐ. (2 ครั้ง) /รับผูตรวจ
กระทรวงศึกษาธิการ  (2 ครั้ง) และคณะติดตาม
อ่ืนๆ  
   1.5รายงานผลการดําเนินงานกับคณะติดตาม
สพฐ. / ผูตรวจกระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ 
   1.6 จัดทํารูปเลมคูมือประเมินสถานศึกษาฯ
จํานวน 200 เลม 
2. เชิงคุณภาพ 
สพป.ตาก เขต 2 มีขอมูลผลการดําเนินงานการ
บริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มีผลการดําเนินงานตามจุดเนนของกระทรวง
ศึกษาและไดรับขอแนะนําจากผูตรวจ
กระทรวงศึกษาธิการ 
พรอมท้ังมีรูปเลมรายงานผลการดําเนินงาน 
เพ่ือประชาสัมพันธเผยแพรใหสาธารณชนทราบ
และมีคูมือประเมินสถานศึกษา เพ่ือใชเปนกรอบ
แนวทางใหโรงเรียนในสังกัด ปฏิบัติงาน 

160,800 1. สพป.ตาก เขต 2 
ผานการประเมิน 
การบริหารจัดการ 
ในระดับดีมากข้ึนไป 
2. สพป.ตาก เขต 2 
มีระบบกํากับติดตาม 
และประเมินผลเพ่ือ 
การบริหารจัดการ 
อยางมีประสิทธิภาพ 
3. สพป.ตาก เขต 2 
มีรูปเลมรายงานผล 
การดําเนินงาน 
ประจําป 
4. สพป.ตาก เขต 2 
มีรูปเลมคูมือประเมิน 
สถานศึกษา 

ตุลาคม 
2559 

- 
กันยายน 
2560 

นางนิธินันท 
   รัฐจิตติพงศ 
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         ยุทธศาสตรท่ี   6  การบริหารจัดการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 
31. สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา
ประถมศึกษาตาก 
เขต 2 เคลื่อนท่ี
เยี่ยมสถานศึกษา 
ประจําป พ.ศ.2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เจาหนาท่ี สพป.ตาก เขต 2 

ออกเยี่ยมเยือนตามโครงการ 

สพป.ตาก เคลื่อนท่ี (รวม 2 วัน) 

2.ประเมินผลและสรุปรายงาน 

 

1.เจาหนาท่ีของ สพป.    
ตาก เขต 2 ไดออกเยี่ยม
ใหบริการและพัฒนา
สถานศึกษาในสังกัด 
2.แตละกลุมของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีได

บริจาคสิ่งของ และเลี้ยง

อาหารกลางวันใหกับ

นักเรียนท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 

49,740 บาท 
กิจกรรมท่ี 1  
-คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ 
-คาเบี้ยเลี้ยง   
(90คนx240บาทx1วัน)      
เงิน  21,600.-  บาท 
-คาเชาท่ีพัก 
เงิน  12,000.-  บาท 
-คาพาหนะ(น้ํามัน
เชื้อเพลิงฯ)    
เงิน 12,000.- บาท 
-คาวัสดุ  
เงิน     4,140.- บาท 
 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1.เจาหนาท่ีของ สพป.  ตาก 

เขต 2 ไดออกเยี่ยมเยือน

ใหบริการ และรวมพัฒนา

สถานศึกษา     รอยละ 80 

ข้ึนไปตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ      

1.เจาหนาท่ีแตละกลุมงานได

บริจาคสิ่งของ และเลี้ยง

อาหารกลางวันใหกับนักเรียน           

2. นักเรียนท่ียากจนและขาด

แคลน  ไดรับบริจาคสิ่งของ

และรับประทานอาหาร

กลางวันรวมกัน  

3. สรางขวัญและกําลังใจ

ใหกับคณะครูและนักเรียนใน

สังกัด   

นางฉันทนา  

           ออหิรัญ  
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กิจกรรม/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ตามยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับการความตองการของพ้ืนท่ี 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

  ยุทธศาสตรท่ี 6  การบริหารจัดการ 

ท่ี โครงการ เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
30. สนับสนุนการจัด 

กิจกรรมวันครู 
 
 
 

3.1. เชิงปริมาณ 
         ขาราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูมีสวน
เก่ียวของกับการจัดการศึกษาใน
ทุกหนวยงานทุกอําเภอ ไดเขา
รวมงานวันครู ประจําป 2560   
ในวันท่ี 16  มกราคม 2560   
3.2. เชิงคุณภาพ 
         ขาราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูมีสวน
เก่ียวของกับการจัดการศึกษาใน
ทุกหนวยงานไดเขารวมงานวัน
ครู ประจําป 2560  ในวันท่ี 16  
มกราคม 2560 เห็นความสําคัญ
และระลึกถึงพระคุณครู และเขา
รวมงานวันครู   
 

กิจกรรมท่ี 1  
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1.1 ขออนุมัติโครงการ 
1.2 แตงตั้งคณะทํางาน 
1.3 ดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 
กิจกรรมท่ี 2 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
2.1 ประเมินผลการชุม 
2.2 สรปุผล และ
รายงานผล 

50,000   1. รอยละ  80  ของผูเขารวม
กิจกรรมงานวันครู ประจําป 
2560 ในวันท่ี 16 มกราคม 
2560 
2. รอยละ  90  ของผูเขารวม
กิจกรรมงานวันครู ประจําป 
2560  มีความพึงพอใจในระดับ
ดี 

1 วัน สพป.ตากเขต 2 
ศูนยระสานงาน
คุรุสภา 
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     ยุทธศาสตรท่ี 6  การบริหารจัดการ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

   29. พัฒนาสงเสริมคุณภาพ 

การจัดการศึกษา

สถานศึกษาเอกชน 

เชิงปริมาณ 

1) ร.ร.เอกชนในระบบ   13 ร.ร. 
2) ร.ร.เอกชนนอกระบบ 9 ร.ร. 
3) ผูบริหารโรงเรียน     36  คน 
4) ครูและบุคลากรฯ   294  คน 
5) นักเรียน             7,695 คน 

เชิงคุณภาพ 

   1) จัดประชุมผูบริหารและครูวิชาการ

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูนํานโยบายและ

ความรูที่ไดรับจาก  การประชุมไป

พัฒนาการเรียนการสอนและบริหารจัดการ

ไดอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพของ

โรงเรียนเอกชนในสังกัด จาํนวน 13  

โรงเรียน 

  2) ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  NT , 
O-Net  การอาน-เขียนภาษาไทย 
3) นิเทศติดตามประเมินผลการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ NT ,  O-Net,การอาน-เขียน
ภาษาไทยของสถานศึกษาเอกชน 
4)  พัฒนาครูผูสอน  โดยการจัดกิจกรรมการ
ปฏิบัติธรรม 
5)  การศึกษาดูงานสถานศึกษาของภาครัฐ
และเอกชนท่ีมีผลงานเปนเลิศ 
6. การติดตามการขอจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง
โรงเรียนเอกชน 

 

1.การประชุมผูบริหารและ

ครูวิชาการ ร.ร.เอกชน 

2. นิเทศติดตามการบริหาร

จัดการท้ัง 4 ดานและ

เตรียมความพรอมในการ

เปดภาคเรียน 

3. นิเทศติดตามและ

ประเมินผลการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-

Net จํานวน 9 โรงเรียน 

4. การปฏิบัติธรรมเพ่ือ

พัฒนาครูผูสอน 

5. การศึกษาดูงานและการ

สงเสริมการมีสวนรวม

ระหวางสถานศึกษาเอกชน

และรัฐบาล 

6. การติดตามการขอจัดตั้ง 

เปลี่ยนแปลงโรงเรียนเอกชน     

ในระบบและนอกระบบ 

7. สรุปผลรายงานผลทุก

กิจกรรมเปนรูปเลมเพ่ือ

นําเสนอ ผอ.สพป.ตาก เขต 2 

(50,000) 
8,000 

 
7,000 

 
 

7,000 
 
 

13,000 
 
 

10,000 
 

3,000 

 

2,000 

 

 

1) รอยละของกิจกรรม      

ท่ีดําเนินการสําเร็จตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

ในรอยละ  80 ผานเกณฑ

การประเมิน 

2) จํานวนสถานศึกษา

เอกชนท่ีผานเกณฑการ

ประเมินคุณภาพมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

3) รอยละของจํานวน

นักเรียนท่ีผานเกณฑ      

การยกระดับคุณภาพ     

การประเมินคุณภาพผูเรียน              

(O-Net , NT) 

4)  รอยละของผูบริหาร  

ครูผูสอนและบุคลากร

ทางการศึกษาไดรับการ

พัฒนาศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน

5)  รอยละของสถานศึกษา

ผานเกณฑการประเมิน

มาตรฐานของ สมศ.        

อยูในระดับดีข้ึนไปเพ่ิมข้ึน 

 

พ.ค.2560 

ส.ค. 2560 

ภาคเรียนท่ี 

1/60 

 

 

สิงหาคม 

2560 

 

 

สิงหาคม 

2560 

 

กันยายน 

2560 

 

 

พ.ย.59- 

ก.ย.60 

 

กันยายน 

2560 

 

 
ผอ.กลุมสงเสริม

สถานศึกษา
เอกชน 
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     ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารจัดการ   /นโยบายการแกปญหาทุจริตมิชอบ / จุดเนนดานการปฏิรปูงบประมาณ 

 

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบ 

ติดตาม สราง

เครือขาย  และ

พัฒนางาน

ตรวจสอบ

ภายใน 

 
 
 

เชิงปริมาณ                         

1. สถานศึกษาท่ีไดรับการ

ตรวจสอบ จํานวน 25 รร.                      

2. เครือขายตรวจสอบภายใน  

ทุกกลุมโรงเรียน  เพ่ือชวยเหลือ 

ใหคําปรึกษา คําแนะนํา           

3. ผูตรวจสอบภายในไดรับการ

อบรมพัฒนา    ปละ 1 

ครั้ง               เชิงคุณภาพ                        

1. เพ่ือใหสถานศึกษาท่ีไดรับการ

ตรวจสอบ ไดรับความรู ระเบียบ

การเบิกจายเงินและใชจายเงิน

งบประมาณใหถูกตอง ตาม

ระเบียบท่ีกําหนด                 

2. เพ่ือสรางเครือขายในการ

ติดตามปฏิบัติงาน การบริหาร

จัดการงบประมาณใหถูกตอง 

รวดเร็ว โปรงใส มีประสิทธิภาพ    

3. เพ่ิมประสิทธิภาพ และความ

เชี่ยวชาญของผูตรวจสอบภายใน 

กิจกรรมท่ี 1                  

การตรวจสอบ ติดตาม 

ใหคําปรึกษา แนะนํา   

การบริหารงบประมาณ

สถานศึกษา         

กิจกรรมท่ี 2         

สรางเครือขายตรวจสอบ

ภายในสถานศึกษา โดย

ใชรูปแบบเครือขายกลุม

โรงเรียนเปนฐาน 

กิจกรรมท่ี 3            
การอบรมพัฒนา          
ผูตรวจสอบภายใน 
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
จากกรมบัญชีกลาง        
 

กิจกรรมท่ี 1 (30,000) 
-คาเบี้ยเลี้ยง 12,000    

-คาท่ีพัก      10,000     

-คาน้ํามัน      6,000      

-คาวัสดุ        2,000 

กิจกรรมท่ี 2 (40,000)             

-คาอาหาร  19,200                  

-คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม 5,250           

-คาวิทยากร คาท่ีพัก  

คาพาหนะ 10,000       

-คาถายเอกสารคูมือ

ปฏิบัติงาน 5,550 

กิจกรรมท่ี 3  (30,000)           

-คาลงทะเบียน 11,000                   

-คาเบี้ยเลี้ยง 3,360      

-คาท่ีพัก 12,000         

-คาพาหนะ  3,640            

1.รอยละของ
สถานศึกษาท่ี
ไดรับการ
ตรวจสอบ  
ตามเปาหมาย  
2.รอยละของ
กิจกรรมท่ี
ดําเนินการสําเร็จ
ตามเปาหมายท่ี
กําหนด 
3. รอยละของ
บุคลากรท่ีอบรม
ตามหลักสูตร 
 
 
 

ต.ค.59-ก.ย.60 หนวยตรวจสอบภายใน 
เอ้ือมพร  ตรีภาพนาถ  
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       ยุทธศาสตรท่ี 6  การบริหารจัดการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ สพป.ตาก เขต 2  
สัญจรพบปะเพ่ือนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด นํานโยบายไป
ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
2.ทุกกลุมงานใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 ได
ประสานงานใหบริหาร
อํานวยความสะดวก
ตลอดจนใหคําปรึกษา
กับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดไดใกลชิดและ
ท่ัวถึง 

1. ขออนุมัติ 
โครงการ 
2.แตงตั้งคณะทํางาน 
3.ดําเนินการตาม
โครงการ 
4.ประเมินผลการ
ประชุม 
5.สรุปและรายงาน 
ผอ. สพป.ตาก เขต 2 
ทราบ 
 

180,000.- 1.ขาราชการครูใน
สังกัดรับทราบ           
ขอราชการและนําไป
ปฏิบัติตามนโยบาย
ได ในทิศทางเดียวกัน 
2.ขาราชการครูแล
บุคลากรในสังกัด
ไดรับความพึงพอใจ
ในการใหบริหาร
แนะนํา ใหคําปรึกษา
จากกลุมงานตาง ๆ  
3. สรางขวัญและ
กําลังใจใหกับ
ขาราชการครู              
ลูกจางประจํา 
พนักงานราชการ 
ลูกจางชั่วคราวและ
ธุรการโรงเรียน              
ในพ้ืนท่ีหางไกล 

ต.ค. 59 
–                 

ก.ย.60 

นายวิจิตร  นาควังไทร 
น.ส. สายสุนีย  แสงดวง 

และบุคลากร                     
กลุมอํานวยการ 
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          ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
 

26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สนับสนุนสงเสริมประสิทธิภาพ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก  เขต 2 

 

เชิงปริมาณ 
1.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา 1 แหง 
2.โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
จํานวน 116 โรงเรียน 5 
โรงเรียนสาขา 
58 หองเรียนสาขา 
 
เชิงคุณภาพ 
สนับสนุนภารกิจ งาน/
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือสนอง
นโยบาย ยุทธศาสตร 
กลยุทธและจุดเนน รวมถึง
ภารกิจเรงดวนตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ให
สามารถดําเนินการไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมาย โดย
ความเห็นชอบของผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
 

 

1.วิเคราะหภารกิจ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

2.เสนอขอความ

เห็นชอบผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 เพ่ืออนุมัต ิ

3.สนับสนุน

งบประมาณ/ปจจัย

ตางๆ ตามท่ีไดรับอนุมัต ิ

4.ติดตาม ประเมินผล 

และรายงาน

ผูบังคับบัญชาทราบ 

 

340,000 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและโรงเรียน
ในสังกัดไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณ/
ปจจัยตางๆ นําไปพัฒนา
จัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

ตุลาคม 2559 
- 

กันยายน 2560 

 

นายพรเทพ เกื้อเมง 
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     ยุทธศาสตรท่ี 5 ICT เพ่ือการศึกษา 
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25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดทําขอมูลสารสนเทศ
ขอมูลท่ัวไปโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
1.โรงเรียนและโรงเรียนสาขา
ทุกแหงสามารถปรับปรุงขอมูล
และยืนยันขอมูลไดตามกําหนด
ทุกแหง 
2.มีเอกสารสําหรับเผยแพรแกผู
มารับบริการและผูท่ีสนใจ 
3.มีขอมูลและสารสนเทศ
เผยแพรบนเว็บไซตสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี 

เชิงคุณภาพ 

1.ครูผูรับผิดชอบงานขอมูล
โรงเรียนและโรงเรียนสาขาทุก
แหง จํานวน 124 คน มีความรู
และความเขาใจท่ีถูกตองในการ
กรอกและรายงานขอมูล 
2.ผูรับบริการมีความพึงพอใจใน
ขอมูลและสารสนเทศ 

1.จัดประชุมอบรมเชิง

ปฏิบัติการรายงานขอมูล

นักเรียนรายบุคคล 

2.ติดตามการรายงาน 

3.สรุปขอมูลจัดทํา

สารสนเทศ 

4.จัดจางทําแผนพับและ

เอกสารเผยแพร 

 

 

60,300 1.โรงเรียนในสังกัดยืนยันขอมูล

ครบท้ังหมด 100 % และทันตาม

กําหนด 

2.มีสารสนเทศบริการแกผูสนใจ

และหนวยงานตางๆ 

3.มีเอกสารและแผนพับสําหรับ

บริการ 

4.แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผูรับบริการ 

 

 

พฤษภาคม  
–  

กันยายน
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                ยุทธศาสตรท่ี 5 ICT เพ่ือการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
24. โครงการพัฒนาระบบ

ภูมิสารสนเทศ (GIS) 
ในพ้ืนท่ีบริการสพป.
ตากเขต 2 

เชิงปริมาณ 

1. คณะทํางานพัฒนาระบบภูมิ

สารสนเทศ  ( GIS) ทุกคนได

เขารวมศึกษาดูงาน 

2. มีระบบ  GIS ใชงานและ

ใหบริการแกหนวยงานตางๆ 

และเผยแพรใหกับผูท่ีสนใจ 

เชิงคุณภาพ 

1. คณะทํางานท่ีเขารวมศึกษา

ดูงานไดรับความรูดานภูมิ

สารสนเทศเพ่ิมข้ึน 

2.ผูรับบริการมีความพึงพอใจ

ในการเขาใชระบบ GIS 

กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุม

คณะกรรมการเพ่ือกําหนด

แนวทางในการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 2 จัดศึกษาดูงาน

เพ่ือศึกษาระบบ GIS ท่ีใช

งานจริง 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนา

คณะทํางาน  

กิจกรรมท่ี 4 เผยแพรการใช

งานระบบจัดอบรมแก

โรงเรียนในสังกัด 

150,000 - มีระบบ GIS ใชงานและ

ใหบริการแกหนวยงานตางๆ 

และเผยแพรใหกับผูท่ีสนใจ 

- ผูรับบริการมีความพึง

พอใจในการเขาใชระบบ  

GIS 

มีนาคม 2560 
 –  

กันยายน 2560 

ศูนย ITEC 
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        ยุทธศาสตรท่ี 5  ICT  เพ่ือการศึกษา     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดวยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT และ 
DLTV  

เวทีแลกเปลี่ยนการ
สรางหนังสั้น  
2Groupๆละ 6 
ชม.(60 คน) 

 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ ตาม
กิจกรรม 
 - การสรางหนังสั้น
เพ่ือการเรียนการสอน 

67,000- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผูเขารวมอบรมเชิง
ปฏิบัติการรอยละ
100 เวทีแลกเปลี่ยน 
หลักสูตรการสราง
หนังสั้นนําไปใชใน
การเรียนการสอนได 

27-28  
พ.ค.60 

 
 

นายศตายุ วาดพิมาย 
นายบุญฤทธิ์  เทศกาล 
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ระมาณ

 พ.ศ. 2560       หนา 71    

                                                              สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 



     ยุทธศาสตรท่ี 5 ICT เพ่ือการศึกษา 
          

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการพัฒนาผูดูแล
ระบบประชุมทางไกล
ผาน VDO 
Conferences 

เปาหมาย 
ผูดูแลระบบ VDO 
Conference ทุกศูนยเขา
พัฒนาตนเอง จํานวน 15 ศูนย
ประชุม 
 

เชิงคุณภาพ 

ผูดูแลศูนยประชุมทางไกล 
(VDO Conference) แกไข
ปญหาเบื้องตนไดและสามารถ
ควบคุมและเชื่อมตออุปกรณได
อยางมีประสิทธิภาพ 

1. จัดทําคูมือสําหรับ

ผูดูแลระบบประชุม

ทางไกลผาน VDO 

Conferences 

2. จัดประชุมอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ผูดูแลศูนยประชุม

ทางไกล (VDO 

Conference) 

 

17,000 เชิงปริมาณ 

1. ผูดูแลระบบ VDO Conference 
ทุกศูนยเขาพัฒนาตนเอง 

2. มีคูมือสําหรับผูดูแลระบบ
ประชุมทางไกลผาน VDO 
Conferences 
 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูดูแลศูนยประชุมทางไกล 

(VDO Conference) แกไข

ปญหาเบื้องตนไดและสามารถ

ควบคุมและเชื่อมตออุปกรณได

อยางมีประสิทธิภาพ 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผูรับบริการ( ผูเขาประชุม Conf ) 

 

 

 

 

มีนาคม  
–  

มิถุนายน 
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                                (รวมงบประมาณ  55 ,500  บาท) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
21. 
 
 
 
 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย
และระบบมาตรฐานการ
วิจัย 

เชิงปริมาณ 
ผูบริหารโรงเรียน  
ครูผูสอน นักเรียน  ผูปกครอง
นักเรียน โรงเรียนแกนนํา เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ                 
จํานวน  3 โรงเรียน   
 
เชิงคุณภาพ 
รายงานการวิจัย “การศึกษา
สภาพการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือการมีงานทําของโรงเรียนใน
พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2” 
 
 
 

1.ประชุมคณะทํางาน  
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือจัดทํา
หัวของานวิจัยโครงรางการ
วิจัย  
2.คณะทํางานวิจัย เก็บ
รวบรวมขอมูล  
3.ประชุมคณะทํางาน  
ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือรายงาน
ความกาวหนาของงานวิจัย  
จัดทํารูปเลมรายงาน              

การวิจัย 

4.ประชุมการนําเสนอ
ผลการวิจัยในระดับภูมิภาค 

55,500  บาท 

 

 

 

งานวิจัย เรื่อง
“การศึกษาสภาพการ
จัดการเรียนการสอน
เพ่ือการมีงานทําของ
โรงเรียนในพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2” 
 

 
 

มกราคม  
- 

กันยายน  
2560 

นางจันทนา ทองอวม 
ศึกษานิเทศก  
สพป.ตาก เขต 2 
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    ยุทธศาสตรท่ี 3 การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ( งบประมาณ 55,800 บาท ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงเสริมและพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก

และครูท่ีรับผิดชอบงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา  เรื่อง

การนําสงขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปน

ของสถานศึกษาในระบบบริหาร

จัดการคุณภาพและมาตรฐานการ

ศึกษ30าในลักษณะ Online  ระยะท่ี 1 

วิทยากรแกนนํา จํานวน 40 คน  

ระยะท่ี 2 ผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 

จํานวนท้ังสิ้น 248 คน          

- อบรมเชิงปฏิบัติการผูบริหาร

สถานศึกษาและครูท่ีรับผิดชอบงาน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

จํานวน 248 คน ในเรื่องแนวทางการ

ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 

2559 

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ

ครูท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาเพ่ือการนําสง

ขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปนของ

สถานศึกษา30ในลักษณะ Online   

1. อบรมเชิงปฏิบัติการและขยายผล
การนําสงขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปน
ของสถานศึกษา 30ในลักษณะ Online 
ระดับกลุมโรงเรียน30  ใหกับผูบริหาร
สถานศึกษาและครูท่ีรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพคนรวม 208 คน 
วิทยากรแกนนํา 40 คนรวมจํานวน
ท้ังสิ้น 248 คน ระยะเวลา 1วัน    
1.1 คาอาหาร อาหารวางและ

เครื่องดื่ม ผูเขาอบรม จํานวน 248 

คนๆละ 190 บาท/วันจํานวน1 วัน                            

เปนเงิน (248x190= 47,120 บาท) 

47,120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  สถานศึกษาทุก

แหงจัดการศึกษาได

ตามมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัย

และมาตรฐาน

การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

-  สถานศึกษาทุก

แหงมีขอมูล

สารสนเทศท่ีจําเปน

ของสถานศึกษาใน

ระบบบริหาร

จัดการคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษ30

าในลักษณะ 

Online 

-  สถานศึกษาทุก

แหง ไดรับติดตาม 

ตรวจสอบ การ

ดําเนินการระบบ

ประกันคุณภาพ 

พฤษภาคม 
2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางประนอม        
       แกวมา 
ศึกษานิเทศก 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
  - สถานศึกษาจํานวน 124 โรงเรียน ไดรับ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก
ตนสังกัดตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553  โดยคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบจํานวน  65 คน 
- สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีรายงาน
สรุปภาพรวมรายงานประจําปของ
สถานศึกษาและรายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาจํานวน  20 เลม 
เชิงคุณภาพ 
- สถานศึกษามีขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปน
ของสถานศึกษาในระบบบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ 
Online 
- ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความรู
ความเขาใจในแนวทางการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.
2559 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพประจําป 
1. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
- คาพาหนะคณะกรรมการติดตาม
ฯ 65 คน กิโลเมตร ละ 4 บาท 
เฉลี่ยคนละ100 บาท         เปน
เงิน(65x100=6,500 บาท) 
กิจกรรมท่ี 3 สรปุรายงานประจําป 
1. ประชุมคณะกรรมการสังเคราะห 
และจัดทํารายงานประจําป
(SAR)ของเขตพ้ืนท่ี 
- คาอาหาร อาหารวาง และ 
เครื่องดื่มคณะกรรมการจํานวน14  
เหมาถัวจายเปนเงิน 2,180 บาท 

6,500 
 
 
 
 
 
 
 

2,180 

ภายในและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาทุก
ระดับ 
-  เอกสารสรุป
รายงานประจําปของ
สถานศึกษาและ
รายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

กรกฏาคม 
2560 

 
 
 
 
 
 

เมษายน 
2560 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพผูเรียน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนในระดับช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 1-5 และ 

มัธยมศึกษาปท่ี 1,2 ทุก

โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 

ไดรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ

การประกันคุณภาพผูเรียน       

ปการศึกษา 2560 รวม
นักเรียนท้ังหมดจํานวน 
33,598 คน 

กิจกรรมท่ี 1  การ

ทดสอบความสามารถ

พ้ืนฐานของผูเรียน

ระดับชาติ (National 

Test : NT) 

(ทุกโรงเรียน/ตชด/

เอกชน/โฮมสคูล) 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนา

คลังเครื่องมือมาตรฐาน 

กิจกรรมท่ี 3 การ

ประเมินการอานออก

เขียนไดของนักเรียน 

ช้ัน ป.1-4 และประเมิน

ดวยขอสอบมาตรฐาน

กลางช้ัน ป.2 ป.4-5 ม.

1-2 

กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนา

ศักยภาพดานการ

ประเมินคุณภาพผูเรียน

ระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา 

470,518 บาท 2.1 นักเรียนใน
สถานศึกษาทุกแหง
ไดรับการประเมินจาก
เครื่องมือท่ีมีคุณภาพได
มาตรฐาน 
2.2 สถานศึกษาทุกแหง
ไดรับการพัฒนาระบบ 
การประเมินคุณภาพ
ผูเรียน 
2.3 สถานศึกษาทุกแหง
มีระบบการวัดและ
ประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพมีเครื่องมือ
ท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมกับผูเรียน 

พฤศจิกายน 
2559 

ถึง 

พฤษภาคม  
2560 

นางสาวสุวิมล  ใจโปรง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เชิงคุณภาพ 

1. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนทุกระดับช้ัน  

ใหสูงข้ึนรอยละ 3  

2. การนําผลการประเมิน

ไปกําหนดแผนการ

ดําเนินงานปรับปรุงการ

เรียนการสอนและพัฒนา

ผูเรียน 

3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 และ

สถานศึกษามีขอมูลการ

ประเมินนักเรียน   

รายคน  รายกลุมสาระ

การเรียนรู  รายมาตรฐาน 

และรายโรงเรียน 

 

กิจกรรมท่ี 5 การพัฒนา

ระบบการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู

เพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

(การพัฒนาครูเครือขาย

วัดและประเมินผล) 

- การจัดทําหลักสูตร

การอบรมในวันหยุด 

 จํานวน  2  วัน 

- การอบรมเชิงการ

พัฒนาชมรมครู

เครือขายวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู  

ใหกับครูผูสอนทุก

โรงเรียนทุกสังกัด  ใน

วันท่ี  มีนาคม 2560   

จํานวน  136 คน 
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          ยุทธศาสตรท่ี 3 การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทย 

เชิงปริมาณ 
3.1  จัดอบรมครูผูสอนภาษาไทย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน แบบ

บูรณาการ  จํานวน 70 คน  

วิทยากร 1 คน  เจาหนาท่ี  9 คน 

รวม 80  คน 

3.2  สรุปผลการประเมินอานเขียน
ชั้นป.1 จํานวน 1 วัน 

3.3 จัดแขงขันทักษะทางดาน
ภาษาไทยนักเรียนชั้นป.1 – ม.6  
จํานวน  1  วัน 
3.4  สงตัวแทนนักเรียนท่ีชนะเลิศไป
แขงขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ
เน่ืองในวันภาษาไทยแหงชาต ิ

1. จัดอบรมครูผูสอน

ภาษาไทยระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน 

แบบบูรณาการ 

2. สรุปผลการ

ประเมินอานเขียน

ชั้นป.1 

3. จัดแขงขันทักษะ

ทางดานภาษาไทย

นักเรียนชั้นป.1– ม.6 

4. ตัวแทนนักเรียนท่ี

ชนะเลิศไปแขงขัน

ทักษะภาษาไทย

ระดบัประเทศ 

5. คัดเลือกครูผูสอน

ท่ีมีผลงานการสอนดี 

348,000  บาท 

แยกเปน 

- แผนงาน

พ้ืนฐานดาน

การพัฒนาและ

เสริมสราง

ศักยภาพคน

จํานวน  

186,000  บาท 

- แผนงาน

บูรณาการ

ยกระดับ

คุณภาพ

การศึกษาและ

การเรียนรู

ตลอดชีวิต

จํานวน  

162,000  บาท 

1. นักเรียนอานไมออก 
เขียนไมไดลดลง 
2. รอยละของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนท่ีสูงข้ึน 

1  ตุลาคม 2559                    
- 

30 กันยายน  2560 

น.ส.ทิพวรรณ ลาวเมือง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.5  คัดเลือกครูผูสอนท่ีมีผลงานการ

สอนดี ระดับชั้นป.1 – 3 , ระดับ

ชั้นป.4 – 6 , ระดับชั้นม.1 – 3   

ระดับชั้น ม.4-6      

3.6 จัดแลกเปลี่ยนเรียนรูครูผูสอน

ชั้นป.1 โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 

114 โรงเรียน3.7 รวมประชุมและ

รวมงานวันภาษาไทยแหงชาติกับ

สวนกลาง 

3.8 นิเทศ ติดตาม รายงานผล 

เชิงคุณภาพ   

3.1  ผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยสูงข้ึน 

3.2  นักเรียนท่ีมีความสามารถใน

การอานระดับอานไมได และ 

ปรับปรุงลดลง 

6. จัดแลกเปลี่ยน

เรียนรูครูผูสอน  

ชั้นป.1 

7. รวมประชุมและ

รวมงานวัน

ภาษาไทยแหงชาติ 

กับสวนกลาง 

8. นิเทศ  ติดตาม

ผล รายงานผล 
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          ยุทธศาสตรท่ี 2.การผลิตและพัฒนาครู  (กิจกรรมท่ี 1 ฝกอบรมครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน)(งบ 88,900 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาครูผูชวยสูการเปนครู
มืออาชีพในประชาคม
อาเซียน 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัด 117 รร. 
(เฉพาะครูผูชวยบรรจุใหม 
80   คน) 
 
 
 
เชิงคุณภาพ 

1. ครูผูชวยรอยละ 90 
ไดรับการพัฒนา
วิชาชีพตามสรรถนะ
ของสายงาน  

  2.ครูผูชวย รอยละ 20 
  มีนวัตกรรมและผลงาน 
 ท่ีเกิดจากการจัดการ 
 เรียนรูเพ่ือยกระดับ 

คุณภาพการศึกษา 
 

1.เพ่ือจัดอบรมครู
ผูชวยท่ีไดรับการ
บรรจุแตงตั้งใน
ปงบประมาณ 2560 
จํานวน 80 คน  
หลักสูตร  2 วัน  
 

 

 2.เพ่ือพัฒนาครู
ผูชวยสูการเปนครู
มืออาชีพใน
ประชาคมอาเซียน 

88,900 บาท รอยละความพึงพอใจ
ของครูผูชวยท่ีเขา
รวมอบรม / และ
ประเมินตนเอง 
   

พ.ค – ม.ิย 60 
 
 
 
 
 
 
 

ศน.โสภา สุขวิทยาภรณ 
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          ยุทธศาสตรท่ี 2.การผลิตและพัฒนาครู.(งบ 400,000 บาท) 
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16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนิเทศติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการศึกษาโรงเรียนใน
สังกัด สพป.ตาก เขต 2 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัด 117 รร. 
 
 
 
เชิงคุณภาพ 
นิเทศการจัดการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัด สพป. 
ตาก เขต 2 โดยiรองผอ. 
สพป.ตาก เขต 2  และ
ศึกษานิเทศก อยางนอย
ภาคเรียน 4 ครั้ง 
 

1.นิเทศการเตรียมความ 
พรอมการเปดภาคเรียน 
 
2.นิเทศงานวิชาการ 
(หลักสูตร แผน ฯลฯ) 
 
3.นิเทศติดตามการ
ดําเนินงานตามโครงการ 
ของ สพฐ. เขตพ้ืนท่ี
และโรงเรียน 
 
4.รายงานผลการนิเทศ
ติดตามเมื่อสิ้นสุดป 
งบประมาณ 

400,000 บาท 

 

1.คาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ NT 
O-net เพ่ิมข้ึนรอยละ 4 
 
2.โรงเรียนรอยละ 100 
ผานการประเมิน
ภายนอกจาก สมศ. 
 
3.โรงเรียนรอยละ 100 
ผานการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค 

1 ต.ค.  59 - 
30 ก.ย. 60 

 
 
 
 
 
 
 

ศน.โสภา สุขวิทยาภรณ 
และคณะ 
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            ยุทธศาสตรท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  
            ชุดโครงการ กระบวนการเรียนการสอน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
15. บานนักวิทยาศาสตร

นอยประเทศไทย  
ปงบประมาณ  2560 

เชิงคุณภาพ 
1. ผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียนใน
สังกัด สพป.ตาก เขต 2 ตระหนัก
และเห็นความสําคัญของโครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศ
ไทย 
2.  ครูมีกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเก่ียวกับ
วิทยาศาสตรปฐมวัยและโครงงาน
สําหรับเด็กปฐมวัยได 
3.  โรงเรียนทุกโรงในสังกัดท่ีเขา
รวมโครงการ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
4.  ผูปกครองนักเรียนมีความ
ตระหนักและมีสวน 
รวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตรปฐมวัย 
5. นักเรียนมีทักษะการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู 
 

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ศึกษานิเทศก (LN) และ
วิทยากรเครือขายทองถ่ิน 
(LT) 
กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิง
ปฏิบัติการใหกับครูผูสอนใน
โครงการ  รุนท่ี 1-6 
กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิง
ปฏิบัติการใหกับครูผูสอนใน
โครงการ  รุนท่ี 7 
กิจกรรมท่ี 4 อบรมเชิง
ปฏิบัติการใหกับครูผูสอนใน
โครงการ(ขนาดเล็ก)และ
ศึกษานิเทศก รุนท่ี 1 
กิจกรรมท่ี 5 จัดสรร
งบประมาณซ้ือสื่อจัดกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 6 จัดสัปดาหบาน
นักวิทยาศาสตรนอย 
กิจกรรมท่ี 7 นิเทศ ติดตาม 

144,700 1.ผูบริหารโรงเรียนในโครงการฯ
มีการสงเสริมสนับสนุนใหครู
ปฐมวัยจัดกิจกรรมใหเด็กมี
คุณภาพ 
2.ครูปฐมวัยโรงเรียนใน
โครงการฯจัดกิจกรรมตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
3.ครูและเด็กโรงเรียนใน
โครงการฯมีเจตคติท่ีดีตอการ
เรียนรูตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 
4.เด็กปฐมวัยโรงเรียนใน
โครงการฯมีความสามารถ
พ้ืนฐาน ไดแก ดานการเรียนรู 
ดานภาษา ดานสังคมและดาน
การเคลื่อนไหวและทักษะการ
รับรูของประสาทสัมผัส 

มีนาคม 
– 

กันยายน
2560 

นางกันยารัตน 
บุญมาลีรัตน 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
  เชิงปริมาณ 

1.โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  
จํานวน 7  โรงเรียน มีคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  
2.โรงเรียนขนาดกลาง,ใหญในสังกัด จํานวน 
5 โรงเรียน มีคุณภาพในการจัดการเรียน
การ 
สอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  
3.ครูผูสอนโรงเรียนในสังกัด  
จํานวน 112 โรง ไดรับการพัฒนาคุณภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัย  
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      ยุทธศาสตรท่ี ๑หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  
      ชุดโครงการ กระบวนการเรียนการสอน 

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

14. การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอยาง 
มีคุณภาพ  
ปงบประมาณ  
2560 
 

เชิงคุณภาพ 
1. ผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียนในสังกัด 
สพป.ตาก เขต 2 ท่ีจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย สามารถพัฒนาหลักสูตรฯและ
มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี
พัฒนาการเรียนรูและนําความรูไปใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
2. เด็กปฐมวัยทุกคน มีพัฒนาการท่ี
สมบรูณท้ัง 4 ดาน  ดานรางกาย  ดาน
อารมณ- จิตใจ ดานสังคม  และดาน
สติปญญา 
3. โรงเรียนตนแบบและนํารองรุน ท่ี 1 
การพัฒนาสนามเด็กเลน : ตามรอย
พระยุคคลบาท ไดอยางมีคุณภาพเปน
แบบอยางได 
4. โรงเรียนทุกโรงในสังกัดท่ีเปดสอน
ระดับปฐมวัย มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย  
 

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ศึกษานิเทศก 
กิจกรรมท่ี 2 ประชุม
ศึกษานิเทศก/ครูแกนนํา 
กิจกรรมท่ี 3 ๓การพัฒนา
โรงเรียนตนแบบ/นํารอง
รุนท่ี 1 สนามเด็กเลน : 
ตามรอยพระยุคคล 
กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนา
โรงเรียนตนแบบสนามเด็ก
เลน : ตามรอยพระยุคคล
ตอยอดวิชาการ 
กิจกรรมท่ี 5 การ
พัฒนาการเรียนรูของเด็ก
รวมกับพอแมผูปกครอง 
กิจกรรมท่ี 6 ประเมิน
พัฒนาการนักเรียนท่ีจบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 

196,100 1.รอยละของผูปกครองเด็กปฐมวัย
มีความรูและสามารถจัดกิจกรรม
สงเสริมพัฒนาการทักษะการคิดเชิง
บวก (EF) 
2.โรงเรียนอนุบาลประจําเขตพ้ืนท่ี
สามารถเปนตนแบบและแหลง
เรียนรูดานการจัดการศึกษาปฐมวัย 
3.รอยละนักเรียนมีพัฒนาการท้ัง๔
ดานรางกายอารมณ-จิตใจสังคม
สติปญญาท่ีเหมาะสมตามวัย 
4.รอยละโรงเรียนมีการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยเปนไปตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษา 
 

มีนาคม 
– 

กันยายน 
2560 

นางกันยารัตน 
บุญมาลีรัตน 
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ท่ี โครงการ 
/กิจกรรม 

เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

  5. ผูปกครองเด็กปฐมวัยมีความตระหนักและ
การสรางภูมิคุมกันและเฝาระวังการ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยดวยระบบการคิดเชิง
บวก 
เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัด จํานวน 113โรงเรยีน 
ไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2. รอยละ 100 ของผูปกครองเด็กปฐมวัยทุก
โรงเรียนไดรับการพัฒนาดานองคความรู
เก่ียวกับการสรางภูมิคุมกันและเฝาระวังการ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยดวยระบบการคิดเชิงบวก 
3. ครูผูสอนโรงเรียนในสังกัด จํานวน 113 โรง 
ไดรับการพัฒนาดานวิชาการหลากหลาย
รูปแบบในการจัดประสบการณการเรียนรู 
4. โรงเรียนในสังกัด จํานวน 2 โรงเรียน มี
รูปแบบการพัฒนาสนามเด็กเลน : ตามรอย
พระยุคคลบาท  

  5.รอยละของโรงเรียนศูนยเด็ก
ปฐมวัยตนแบบ/เครือขาย
สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย
ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สามารถใหการบริการท่ีเปน
แบบอยางในดานวิชาการได 
6.รอยละของโรงเรียนตนแบบ/
นํารองสามารถพัฒนาสนาม
เด็กเลน : ตามรอยพระยุคคล
บาทและใชเปนสถานท่ีจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได
อยางเหมาะสมและเปน
แบบอยางได 
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    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

    ยุทธศาสตรท่ี 1 

 โครงการ กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

13. สงเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 
 

กิจกรรมท่ี 1  ประชุมชี้แจง
ผูบริหารโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 2 อบรมหลักสูตร
คัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา (2 รุน) 
กิจกรรมท่ี 3 อบรมการผลิต

สื่อการสอน 

1. ผูบริหารโรงเรียนจํานวน 
117คนมีความรู ความ
เขาใจ และสามารถจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมได
อยางมีคุณภาพตาม
โครงสราง SEAT 
2. ครูผูสอนจํานวน200คน
มีความรู ความเขาใจ 
สามารถทําการคัดกรอง
นักเรียนท่ีมีความบกพรอง
ท้ัง ๙ประเภทได 
3.พ่ีเลี้ยงเด็กพิการจํานวน 
45 คนมีความรู ความ
เขาใจ และสามารถ
ชวยเหลือดูแลและสงเสริม
ศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษ 

470,150 1.รอยละ 100

โรงเรียนจัดเรียนรวม
มีประสิทธิภาพ  มี
การรายงานการ
ประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนรวม 
2.รอยละ100 

ครูผูสอนมีแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลท่ีเหมาะสม
ตามความตองการ
ของบุคคล (IEP) 

 

นางอุบลรัตน   

          บุญลือ 
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      ยุทธศาสตรท่ี 1   หลักสตูรและกระบวนการเรียนการสอน        

ท่ี โครงการ กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

12. การขับเคลื่อนนโยบาย 

“ลดเวลาเรียน  เพ่ิม

เวลารู” 

กิจกรรมท่ี 1  
ประชุมเชิงปฏิบัติการการ

บริหารจัดการกิจกรรม  

ท้ัง 4H  

กิจกรรมท่ี 2 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

พาคิดพาทํา 

 

-รอยละ 100 ของผูบริหารและ
ครูผูสอนโรงเรียนในโครงการบริหาร
จัดการและ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามโครงการ
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- รอยละ 100 ของนักเรียนมี
สมรรถนะ คุณลักษณะและทักษะจาก
การปฏิบัติจริง มีทักษะการเรียนรู
ตลอดชีวิต  ไดเรียนรูอยางมีความสุข
บนพ้ืนฐานของศักยภาพรายบุคคล 
 

175,000 รอยละของโรงเรียนท่ีบริหาร
จัดการและจัดกิจกรรมการเรียนรู 
- การปรับโครงสรางหลักสูตร 
- การจัดตารางเวลาเรียน 
- ปรับกิจกรรมเนนการปฏิบัติ
ของผูเรียน 
รอยละของนกัเรียนท่ีไดรับ
ประสบการณการเรียนรู 
- การลงมือปฏิบัติงานจริง 
- การฝกคิดวิเคราะห 
- การทํางานเปนทีม 
- การเรียนรูอยางมีความสุข 
- ผูเรียนมีสมรรถนะ คุณลักษณะ
และทักษะจากการปฏิบัติจริง มี
ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  ได
เรียนรูอยางมีความสุขบนพ้ืนฐาน
ของศักยภาพรายบุคคล 

นางอุบลรัตน   

          บุญลือ 
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                ยุทธศาสตรท่ี 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน        

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
11. 

 
โครงการจัดงานวันสําคัญ
ทางลูกเสือ เนตรนารี และ
ยุวกาชาด 
กิจกรรมท่ี 1. การจัดงานวัน
วชิราวุธ  วันท่ี  25  
พฤศจิกายน 2559 
สพฐ. กลยุทธท่ี 1 พัฒนา
คุณภาพผูเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สพป.ตาก เขต 2       กล
ยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนทุกระดับทุกประเภท 

 
ดานปริมาณ 
- ลูกเสือ  เนตรนารียุวกาชาด
และผูบังคับบัญชา 
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2  และหนวยงาน
การศึกษาอ่ืนไดนอมรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ นอมรําลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวพระผูพระราชทาน
กําเนิดลูกเสือไทย และสมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอเจาฟา
บริพัตรสุขุมพันธ  กรมพระ
นครสวรรควรพินิต  ผูกอตั้งยุว
กาชาดข้ึนในประเทศไทย   
- ลูกเสือ  เนตรนารียุวกาชาด
และผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาดในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2  และ
หนวยงานการศึกษาอ่ืนถวาย
ความจงรักภักดีแด
พระบาทสมเด็จ 

 
1.ประชุม
คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดงานฯ 
เพ่ือวางแผน 
จัดเตรียมงาน กําหนด
หนาท่ีฯ 
2.คณะกรรมการฯ 
ประชุมและปฏิบัติงาน
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ 
ตกแตงสถานท่ี 
จัดเตรียมงาน “วัน
วชิราวุธ”  ประจําป 
2559 
3.ดําเนินการตาม
โครงการ 
4.ประเมิน/สรุปผล 
และรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
 

(72,260 บาท) 
25,780 บาท  
- คาอาหารวาง เครื่องดื่ม 
และอาหารกลางวัน  (10 
คน *(35+120)  =  1,550 
- วันท่ี 24 พ.ย.59  
- คาอาหารวาง เครื่องดื่ม 
และอาหารกลางวัน  (25 
คน *(35+120+35)  =  
4,750 
- วันท่ี 25 พ.ย.59 
- คาอาหารวาง เครื่องดื่ม 
และอาหารกลางวัน ของ
กรรมการ (28 คน *
(35+120)   =  4,340 
- คาอาหารวาง เครื่องดื่ม 
และอาหารกลางวัน ของ
แขกผูมีเกียรติ (64 คน *35)      
=  2,240 
- คาเกียรติบัตร = 5,400  
- คาวัสดุ ฯ= 2,000 
- คาไวนิล   =  2,000  
- คาใชจายพิธีทางศาสนา = 
2,500 
- คาถายเอกสาร = 500 
- คานํ้ามันเช้ือเพลิง = 500 
 

- ลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาดในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
เขารวมพิธีทบทวนคํา
ปฏิญาณ สวนสนาม วาง
พวงมาลา  ถวายราชสดุด ี
- ลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาดในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 
กตัญูกตเวทีและบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม 
- ลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาดในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
 

ตุลาคม 2559 
– 

กันยายน 2560 
 

ตุลาคม 2559 
 - 

พฤศจิกายน 
2559 

นาง
เสาวลักษณ  
กมลปลื้ม 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
 กิจกรรมท่ี 2. การจัด

งานวันคลายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทย  วันท่ี 27  
มกราคม  2560 
 

พระเจาอยูหัวฯ ภูมิ
พลอดุยเดช องคพระ
ประมุขของคณะลูกเสือ
แหงชาติและทรงเปน
อุปถัมภกสภากาชาด
ไทย  , สมเด็จพระนาง
เจาสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรง
เปนสภานายิกา
สภากาชาดไทย , สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเปนอุปนายิกา
ผูอํานวยการสภากาชาด
ไทย  และเทิดทูล
สถาบันพระมหากษัตริย   

1.ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดงานฯ เพ่ือ
วางแผน จัดเตรียมงาน 
กําหนดหนาท่ีฯ 
2.คณะกรรมการฯ 
ประชุมและปฏิบัติงาน
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ 
ตกแตงสถานท่ี 
จัดเตรียมงาน “วันคลาย
วันสถาปนายุวกาชาด
ไทย”  ประจําป 2560   
3.ดําเนินการตาม
โครงการ 
4.ประเมิน/สรุปผล และ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

22,390 บาท    
- คาอาหารวาง เคร่ืองด่ืม และ
อาหารกลางวัน  (12 คน *
(35+120)          =  1,860 
- วันท่ี 26 ม.ค.60  
- คาอาหารวาง เคร่ืองด่ืม และ
อาหารกลางวัน  (25 คน *
(35+120+35)      =  4,750 
 
 
- วันท่ี 27 ม.ค. 60 
- คาอาหารวาง เคร่ืองด่ืม และ
อาหารกลางวัน ของกรรมการ (28 
คน *(35+120)      =  4,340 
- คาอาหารวาง เคร่ืองด่ืม และ
อาหารกลางวัน ของแขกผูมีเกียรติ 
(64 คน *35)      =  2,240 
- คาวัสดุ         = 3,100 
- คาไวนลิ       =  1,500  
- คาเกียรติบัตร = 2,600  
- คาใชจายพิธีทางศาสนา = 1,000 
- คาถายเอกสาร = 500 
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง = 500 

 ธันวาคม 2559 -
มกราคม 2560 

ใช 20,400 
บาท ทํา
ลวงเวลาไป
เพ่ิมคาจาง
เจาหนาท่ี
ลูกเสือ 
(เดือนละ 
1,700 บาท 
ใหครบ 12 
เดือน)  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
 กิจกรรมท่ี 3.  

การจัดงานวันคลาย 
วันสถาปนาคณะลูกเสือ
แหงชาติ 
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 
 

ดานคุณภาพ 
- ลูกเสือ  เนตรนารี ยุวกาชาดและ
ผูบังคับบัญชากเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาดในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
และหนวยงานการศึกษาอ่ืนไดเขา
รวมกิจกรรมทบทวนคําปฏิญาณ
ตน  เดินสวนสนาม และไดรวมกัน
บําเพ็ญประโยชนตามคําปฏิญาณ
ของลูกเสอื  เนตรนารี  ยุวกาชาด 
- ลูกเสือ  เนตรนารี และยุวกาชาด
มีระเบียบ วินัย มีความเขมแข็ง 
อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม สราง
จิตสํานึกในความเสียสละ บําเพ็ญ
ประโยชน และชวยเหลือสังคม 
- ลูกเสือ  เนตรนารี และ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2  และ
หนวยงานการศึกษาอ่ืนรวมวาง
พวงมาลา ถวายราชสดุดี เน่ืองใน
วันคลายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว  สรางจิตสํานึกในการรัก
ชาติ ศาสน กษัตริย 

1.ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดงานฯ เพ่ือ
วางแผน จัดเตรียมงาน 
กําหนดหนาท่ีฯ 
2.คณะกรรมการฯ 
ประชุมและปฏิบัติงาน
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ 
ตกแตงสถานท่ี 
จัดเตรียมงาน “วันคลาย
วันสถาปนาคณะลูกเสือ
แหงชาติ”  ประจําป 
2560 
3.ดําเนินการตาม
โครงการ 
4.ประเมิน/สรุปผล และ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

24,090 บาท    
- คาอาหารวาง เคร่ืองด่ืม และ
อาหารกลางวัน  (12 คน *
(35+120)    =  1,860 
- วันท่ี 30 มิ.ย.60 
- คาอาหารวาง เคร่ืองด่ืม และ
อาหารกลางวัน  (25 คน *
(35+120+35)      =  4,750 
- วันท่ี 1 ก.ค.60 
- คาอาหารวาง เคร่ืองด่ืม และ
อาหารกลางวัน ของกรรมการ 
(28 คน *(35+120)      =  
4,340 
- คาอาหารวาง เคร่ืองด่ืม และ
อาหารกลางวัน ของแขกผูมี
เกียรติ (64 คน *35)      =  
2,240 
- คาไวนลิ       =  1,500  
- คาวัสดุ         = 2,000 
- คาเกียรติบัตร = 5,400  
- คาถายเอกสาร = 500 
- ของเพ่ือใชในพิธีทางศาสนา = 
1,000 
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 500 

 มิถุนายน 2560 
– 

กรกฎาคม 
2560 
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      ยุทธศาสตรท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการสอน     

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
โปรแกรมหองสมุด
อัตโนมัติ หองสมุด
และสงเสริมนิสัยรัก
การอาน 

 1) สํารวจและคัดเลือก

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ

อานและหองสมุดโรงเรียน

รอยละ 80 ในสังกัดท่ีมีผลการ

ปฏิบัติท่ีดี (good  practice) 

2) สํารวจการดําเนินงาน

สงเสริมนิสัยรักการอานของ

โรงเรียนในสังกัดรอยละ 100 

 3) พัฒนาบุคลากรท่ี

รับผิดชอบโครงการหองสมุด

โรงเรียนเก่ียวกับการใช

โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ 

 4) นิเทศ ติดตาม กํากับ 

ประเมินใหคําปรึกษาอยาง

นอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

  5) สนับสนุนผูรับผิดชอบ

โครงการสงเสริมนิสัยรักการ

อานและพัฒนาเครือขาย

ระบบหองสมุดโรงเรียน  

1.จัดสรรงบประมาณ
โรงเรียนเครือขาย
หองสมุดตนแบบ 4 
โรงเรียนๆละ 10,000-  
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ
โปรแกรมหองสมุด
อัตโนมัติ หองสมุดและ
สงเสริมนิสัยรักการอาน 
2.1 คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  130  คน 
(190x130) 
2.2 คาตอบแทนวิทยากร  
4 คนๆละ 12 ชมๆละ 
600- 
2.3 คาท่ีพัก จํานวน 20 
หองๆละ2 คน จํานวน 2  
คืนๆละ 600- 
2.4 คาวัสดุโครงการ
อบรม  
 3. คัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ี

เปนเลิศ(BP) 

(90,000 บาท) 

40,000- 

 

 

 

 

 

 

24,700- 

 

28,800-     

 

 

24,000- 

 

 

 

12,500- 

 

 

๑. โรงเรียนในสังกัด
สงผูเขารับการอบรม
ฯ อบรมเชิง
ปฏิบัตกิารโปรแกรม
หองสมุดอัตโนมัติ
และสงเสริมนิสัยรัก
การอาน 100% 
2. มีเครือขาย
หองสมุดโรงเรียน
ตนแบบจํานวน 4 
โรงเรียน 
3.รอยละ80ของ
โรงเรียนในสังกัดผล
การปฏิบัติท่ีดี (good 
practice) เก่ียวกับ
กิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอานและ
หองสมุดโรงเรียน 

มี.ค.-พ.ค.60 
 

20-21 พ.ค.60 
 
 

นายบุญฤทธิ์   
เทศกาล 

                                                                             แผนปฏิบตัิการประจําปีงบป
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           ยุทธศาสตรท่ี 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

            

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

(โรงเรียนสุจริต) 

เชิงปริมาณ 
      โรงเรียนในสงักัด  
สพป.ตาก เขต ๒ 
จํานวน  ๓๗  โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
    ๑. ผลสัมฤทธ์ิในการ
ดําเนินงานตามแผนงาน
ของโรงเรียนสุจริตเปนไป
ตามมาตรฐานตัวช้ีวัด
โรงเรียนสุจริตอยางแทจริง 
    ๒. กระบวนการนิเทศ 
กํากับติดตามดูแล                  
ในโรงเรียนสุจริต             
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
ตามแผนงานทุกข้ันตอน 
 

 

- คาใชจายนิเทศ       

กํากับ ตดิตาม                  

การดําเนินงานโรงเรียน

สุจริต การประเมิน

คุณธรรมและความ

โปรงใสในการ

ดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ 

(ITA) ระดับ

สถานศึกษาใหกับ

โรงเรียน สพฐ.    

๒๗,๐๐๐ 

 

 

 

โรงเรียนท่ีเขารวม
โครงการโรงเรียนสุจริต 
(โรงเรียนตนแบบและ
เครือขายโรงเรียนสุจริต) 
ดําเนินงานโรงเรียน
สุจริตดวยความโปรงใส 
ปราศจากคอรรัปชัน  
สามารถบริหาร
งบประมาณไดถูกตอง
ตรงตามเง่ือนไข                 
ท่ีกําหนด และเกิด
ประโยชนสูงสุด             
ตอทางราชการ 

มกราคม-
กันยายน 
๒๕๖๐ 

นางนณัฐกรณ               
มรรคประเสริฐ                                                                   แผนปฏิบตัิการประจําปีงบป
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

(โรงเรียนสุจริต) 

เชิงปริมาณ 
   ๑.. โรงเรียนตนแบบ ๑ 
โรงเรียน 
   ๒.  เครือขายโรงเรียน
สุจริต รอยละ ๑๐  
จํานวน ๑๒ โรงเรียน 
   ๓. เครือขายโรงเรียน
สุจริต รอยละ ๒๐ จํานวน 
๒๔ โรงเรียน 
   ๕. โรงเรียน สพฐ.             
ใสสะอาด ปราศจาก             
คอรรัปชัน ๑ 
โรงเรียน          เชิง
คุณภาพ 
    ๑. ผลสัมฤทธ์ิในการ
ดําเนินงานตามแผนงาน
ของโรงเรียนสุจริตเปนไป
ตามมาตรฐานตัวช้ีวัด
โรงเรียนสุจริตอยางแทจริง 
    ๒. กระบวนการนิเทศ 
กํากับติดตามดูแลใน
โรงเรียนสุจริตเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพตาม
แผนงานทุกข้ันตอน 

๑. บริษัทสรางการด ี

๒. คายเยาวชน “คนดี

ของแผนดิน” 

๓. ป.ป.ช.สพฐ.นอย 

และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 

๔. โรงเรียน สพฐ.                

ใสสะอาด ปราศจาก

คอรรัปชัน และ

เครือขายโรงเรียน

สุจริต  
 

(๔๙,๐๐๐) 

๒๔,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

โรงเรียนท่ีเขารวม
โครงการโรงเรียนสุจริต 
(โรงเรียนตนแบบและ
เครือขายโรงเรียนสุจริต) 
โรงเรียน สพฐ. ใส
สะอาด ปราศจาก คอร
รัปชัน  สามารถบริหาร
งบประมาณไดถูกตอง
ตรงตามเง่ือนไข             
ท่ีกําหนด และ              
เกิดประโยชนสูงสุด           
ตอทางราชการ 

มกราคม-
กันยายน 
๒๕๖๐ 

นางนณัฐกรณ               
มรรคประเสริฐ 
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ยุทธศาสตร ท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

 

ท่ี โครงการ กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ขอเสนอ 

8. การจัดการขยะ 

ปรับมลภาวะสราง

สมดุลสูความยั่งยืน

เพ่ือโลกสวย 

1.กิจกรรมการสรางสํานึกความ

ตระหนักรูการกูมลภาวะจากภัยขยะ 

     1.1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สรางสํานึกตระหนักรูการจัดการขยะ

ปรับมลภาวะสรางสมดุล 

 2. กิจกรรมสรางความรูสู

กระบวนการคิดแยกขยะในโรงเรียน  

  วิธีดําเนินการ 

      1) วิทยากรรับเชิญจากโรงเรียน

ท่ีมีผลการดําเนินงานพารูสู

กระบวนการบริหารจัดการโรงเรยีน

ปลอดขยะท่ีประสบความสําเร็จใน 

การบริหารจดัการขยะในโรงเรียน

ตัวเอง 

เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

  1. ผูอํานวยการโรงเรียนใน

สังกัด สพป.ตาก เขต 2  จํานวน  

124 คน 

 2. ครูสิ่งแวดลอมศึกษาใน

โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 

2 จํานวน 117 คน 

 3. นักเรียนทุกคนในสังกัด สพป.

ตาก เขต 2 

  เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนกลุมเปาหมาย 

ทุกคนมีวินัยในทางปฏิบัติ 

ในการแสดงความรับผิดชอบใน

การจัดการขยะของตัวเองดวย

ตัวเองอยางเปนปกตินิสัย 

2. นักเรียนกลุมเปาหมายทุกคนมี  

100,000 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ

ทุกคน มีจิตสํานึกและตระหนักรู

ถึงภัยอันตรายของขยะและขยะ

ของเสียอันตรายประเภทตางๆ 

ในการสงผลเสียหายตอชีวิตและ

สังคมโลกโดยรวม 

2. นักเรียนทุกคนในสังกัด สพฐ. 

มีความรู ความเขาใจในการ

จัดการขยะและของเสียอันตราย

ของแตละประเภทไดอยางถูกตอง  

 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนกลุมเปาหมาย 

ทุกคนมีวินัยในทางปฏิบัติ 

ในการแสดงความรับผิดชอบใน

การจัดการขยะของตัวเองดวย  

เง่ือนไข/ขอจํากัด 

ตองอาศัยความ

รวมมือของทุกภาค

สวนเขามารวม

ดําเนินงานดวย

วิธีการตางๆโดยใช

เปาหมายความสําเร็จ

เดียวกัน ในการ

ขับเคลื่อน และความ

จําเปนในดานการ

กําหนดมาตรฐาน

และบทลงโทษเฉพาะ

การมาเปนขอตอใน

การขับเคลื่อนท้ัง

องคาพยพ 
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ท่ี โครงการ กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ขอเสนอ 

 การจัดการขยะ

ปรับมลภาวะสราง

สมดุลสูความย่ังยืน

เพ่ือโลกสวย 

      3) ผูอบรมทุกคนกําหนดกลยุทธการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอย  

      4) กระบวนการกลุมจัดทํามาตรการใน

การกํากับดูแลตามกลยุทธท่ีจัดทําในระดับ

โรงเรียน / ระดับกลุมโรงเรียน 

      4) จัดทําปฏิทินและรูปแบบการสรุป

รายงาน 

3. กิจกรรมสรางโลกสวยดวยมือเรา 

    3.1 ประชาสัมพันธการเขารวมการคิด

กิจกรรมสรางโลกสวยดวยมือเรา 

     3.2 กระตุน มุงเข็มทิศพิชิตสะกิดใหมีการ

ปฏิบัติจริงในโรงเรียนหมุนเวียนแลกเปล่ียน

เรียนรู 

      3.3 นิเทศติดตาม การดําเนินงานตาม

มาตรฐานส่ิงแวดลอมศึกษาการบริหารจัดการ

โรงเรียนปลอดขยะ 

     3.4 เชิดชูเกียรติมอบโลประกาศเกียรติ

คุณ 

     3.5 ประชาสัมพันธสานฝนมุงสูชุมชน 

3. โรงเรียนกลุมเปาหมาย

ทุกโรง สะอาด เปน

ระเบียบเรียบรอยและ

ปลอดขยะ 

4. นักเรียนและบุคลากร

ทุกคนในเปาหมายมีวิถี

ปฏิบัติท่ีเปนพฤติกรรม

นิสัยท่ีดีในการบริหาร

จัดการขยะของตัวเอง

อยางเปนระบบ 

100,000  2.บุคลากรในโรงเรียนใน

สังกัดมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมนิสัยในการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยและของ

เสียอันตรายรายแรงไดอยาง

ถูกตอง เหมาะสมอยางเปน

รูปธรรมในทางปฏิบัติ 

เง่ือนไข/ขอจํากัด 

ตองอาศัยความ

รวมมือของทุกภาค

สวนเขามารวม

ดําเนนิงานดวย

วิธีการตางๆโดยใช

เปาหมาย

ความสําเร็จเดียวกัน 

ในการขับเคล่ือน 

และความจําเปนใน

ดานการกําหนด

มาตรฐานและ

บทลงโทษเฉพาะ

การมาเปนขอตอใน

การขับเคล่ือนท้ัง

องคาพยพ 
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กิจกรรม/โครงการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

ตามยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ี 

                  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตาก เขต 2 

        ยุทธศาสตร ท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

ท่ี โครงการ กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ขอเสนอ 

7. การพัฒนาสรางเสริม

ศักยภาพการเรียนรู

ภาษาอังกฤษสูวิถี

ปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ 

 1. กิจกรรมการสรางเสริมสื่อ 

ภาษาอังกฤษสรางสรรคสานฝน

ลงสูชั้นเรียนทุกระดับการจัด

การศึกษา 

  

 

 

 

 

 

 

    การยกระดับคุณภาพการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ ท่ีเนนการนํา

ภาษาไปใชในการส่ือสารใน

สถานการณท่ีเผชิญไดอยาง

เหมาะสม ถูกตอง 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

 1. เลขานุการศูนยPEER   5   คน 

 2. ครูภาษาอังกฤษระดับศูนยPEER 
     จํานวน 45 คน 
 3. วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
กําแพงเพชร จํานวน  2  คน 
  4. คณะทํางาน  6  คน 
  5. ผูรับผิดชอบโครงการ 1 คน  
         รวมท้ังสิ้น   59    คน 
 
 

170,000 

 

 

 

 

(100,000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

 1 รอยละบุคลากรกลุมเปาหมาย

ทุกกลุมท่ีดําเนินงานตามแผนงาน

ท่ีกําหนด 

เชิงคุณภาพ 

1. รอยละของสถานศึกษา

กลุมเปาหมายมีสื่อภาษาอังกฤษท่ี

สามารถนําไปใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนไปตาม

มาตรฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษ

ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

เง่ือนไข/ขอจํากัด 

1. ขอมูลสารสนเทศ

ครูภาษาอังกฤษ ใน

สังกัด ขาดความ

เสถียรในทางปฏิบัติ

ดานช่ือคน /จํานวน 

เพราะมีการ

เคล่ือนยาย เขา ยาย

ออก คอนขางมาก

และบอยครั้ง 

2. ขาดการวางแผน

งานในทางปฏิบัติใน

การวางระบบดาน

การพัฒนา

ภาษาอังกฤษ ใน

ระดับสถานศึกษา 

                                                                              แผนปฏิบตัิการประจําปีงบป
ระมาณ
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 โครงการ กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ขอเสนอ 

 การพัฒนาสรางเสริม

ศักยภาพการเรียนรู

ภาษาอังกฤษสูวิถี

ปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ 

   

2. การแขงขันทักษะ

ภาษาอังกฤษระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและระดับภูมิภาค 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษากลุมเปาหมายมีสื่อ

ภาษาอังกฤษท่ีสามารถนําไปใชได

อยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม

มาตรฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ี

หลักสูตรกําหนด 

 2. ครูผูสอนภาษาอังกฤษทุกคน

จัดการเรียนรูภาษาอังกฤษไดอยาง

ครบถวนตามมาตรฐานการเรียนรูใน

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

2.1 บุคลากรท่ีเก่ียวของ 26  คน 

2.2 นักเรียนรับการแขงขันระดับ

อําเภอ 60  คน 

2.3 นักเรียนรับการแขงขัน ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 25  คน 

2.4 นักเรียนรับการแขงขัน ระดับ

ภูมิภาค  6  คน  

(20,000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รอยละของครูและ

นักเรียนในสังกัดมีความรู

ความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ตามตามสถานการณไดอยาง

เหมาะสมอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. รอยละของนักเรียนมี

ความม่ันใจในการใชทักษะ

ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะใน

การสื่อความและในการ

สื่อสารอยางเปนธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ความเชมแข็งใน

การบริหารจัดการ

ของ ศูนย PEER มี

ความแตกตางกันใน

ระดับท่ีชัดเจนมาก 

4. ครูผูสอนฏิบัติ

ภาษาอังกฤษไดรับ

การเสริมสรางขวัญ 

กําลังใจในการ

ปฏิบัติหนาท่ี

คอนขางนอย 

5. ขาดการ

สนับสนุนดานส่ือ 

วัสดุอุปกรณในการ

จัดการเรียนรู 

6. ครูผูสอนใช

ภาษาอังกฤษในช้ัน

เรียนกับนักเรียน

นอยมาก 
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 โครงการ กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ขอเสนอ 

 การพัฒนาสรางเสริม

ศักยภาพการเรียนรู

ภาษาอังกฤษสูวิถี

ปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ 

  

3.  สนับสนุนการดําเนินการ

และบริหารจัดการโครงการ

พัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ                     

 3.1 การบริหารจัดการเขารวม

ประชุมการจัดทําแผนงาน/การ

ยกระดับการพัฒนา

ภาษาอังกฤษในระดับอําเภอ /

ระดับจังหวัด/ระดับภูมิภาค 

3.2 การนิเทศติดตามการ

ดําเนินงานตามแผนงานในทุก

กิจกรรมของโครงการการ

พัฒนาสรางเสริมศักยภาพการ

เรียนรูภาษาอังกฤษสูวิถีปฏิบัติท่ี

มีประสิทธิภาพ  

 

    เชิงคุณภาพ 

1. ครูและนักเรียนทุกคนในสังกัดมี

ความรูความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามตาม

สถานการณไดอยางเหมาะสมอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนมีความม่ันใจในการใช

ทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะใน

การสื่อความและในการสื่อสารอยาง

เปนธรรมชาติ 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

3.1 จํานวนครั้งท่ีไดรับคําสั่งจาก 

สพฐ.เขารวมประชุมจัดทําแผนงาน

ระดบัประเทศ / อบรม/ประชุมเชิง

ปฏิบัติการดานภาษาอังกฤษ 

3.2 จํานวนครั้งท่ีไดคําสั่งจาก สพป.

ตาก เขต 2 ใหไปปฏิบัติหนาท่ี

ราชการตามกรอบงานดานการ

พัฒนาภาษาอังกฤษ  

(50,000)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รอยละของครู

ภาษาอังกฤษมีความรูความ

เขาใจในการเสริมสราง

กระบวนการพัฒนาการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ไดอยางมีประสิทธิผลท่ีเกิด

ข้ึนกับนักเรียน 

2. รอยละของครูผูสอน

ภาษาอังกฤษและนักเรียน

ทุกคนสามารถปฏิบัติหนาท่ี

ของตนเองไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. รอยละของภาพแหง

ความสุขและความสําเร็จใน

การดําเนินงานการพัฒนา

ภาษาอังกฤษของทุกฝายท่ี

เก่ียวของ 

 

 

 

7. ครูไมพยายามใช

เทคนิค / การ

ออกแบบการจัดการ

เรียนรูใหกับผูเรียนท่ี

สวนใหญจะมี

พัฒนาการเรียนรู

คอนขางชา/ชามาก 

8. ความหางไกล / 

การขาดยานพาหนะ

ในการเขาไปนิเทศ 

ใหความชวยเหลือ

ทางตรงกับคร/ู

นักเรียน

กลุมเปาหมาย ของ

ผูท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของ

โดยตรง/โดยออม 
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 โครงการ กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ขอเสนอ 

    

 

3.2 จํานวนครั้งท่ีเปนการเสริมสราง

การพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ในสังกัด 

3.3 จํานวนครั้งท่ีมีการดําเนินการ

บริหารจัดการดานการยกระดับครู

ภาษาอังกฤษ/นักเรียนใหไดมีการ

พัฒนาภาษาอังกฤษ  

เชิงคุณภาพ 

1. ความรูความเขาใจในการ

เสริมสรางกระบวนการพัฒนาการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษของทุก

โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 

2. ครูผูสอนภาษาอังกฤษและ

นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติหนาท่ี

ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ภาพแหงความสุขและความสําเร็จ

ในการดําเนินงานการพัฒนา

ภาษาอังกฤษของทุกฝายท่ีเก่ียวของ  
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          ยุทธศาสตรท่ี 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาการจัดการเรียนรูท้ังระบบ

สูการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนและการเตรียมผูเรียนให

สอดคลองกับศตวรรษท่ี  21 ดวย

กิจกรรมจิตศึกษา และกิจกรรม

การเรียนรูบูรณาการแบบใช

ปญหาเปนฐาน (PBL) 

ผูบริหาร ครูผูสอน
โรงเรียนในโครงการ 
ตาก 2 นอกกะลา 
จํานวน 12 โรงเรียน 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 1  

-  จัดซื้อเบาะรองน่ัง 

เพ่ือใชในการจัด

อบรมกิจกรรมจิต

ศึกษา 

รวมงบประมาณท้ังหมด 

จํานวน 655,000 บาท 

 

จํานวน 35,000 บาท 

 

รอยละ 100 ของ
โรงเรียนในโครงการมี
ความรู ความเขาใจ 
สามารถออกแบบการ
จัดกิจกรรมจิตศึกษา 
และกิจกรรมการเรียนรู
บูรณาการแบบใช
ปญหาเปนฐาน PBL 

 
 
 

 ก.พ.60 
 
 
 
 
 

นางกันยารัตน บุญมาลีรัตน 
น.ส.อินทิรา  ประดับชัย 
 
 
 
 
 

ผูบริหาร ครูผูสอน
โรงเรียนในโครงการ 
ตาก 2 นอกกะลา 
จํานวน 12 โรงเรียน 

กิจกรรมท่ี 2 

-ประชุมปฏิบัติการ

พัฒนาผูบริหาร

โรงเรียน 3 คน 

หลักสูตร  

True Leader  

จํานวน 5 วัน 

จํานวน 38,000 บาท 

-คาลงทะเบียน 

(10,000บาทx3คน) 

-คาพาหนะเดินทาง 

(820กมx4บาทx2เท่ียว) 

-คาเบ้ียเลี้ยง (480บาทx3

คน) 

รอยละ 100 ของ
โรงเรียนในโครงการมี
ความรู ความเขาใจ 
สามารถออกแบบการ
จัดกิจกรรมจิตศึกษา 
และกิจกรรมการเรียนรู
บูรณาการแบบใช
ปญหาเปนฐาน PBL 

ก.พ.2560 นางกันยารัตน บุญมาลีรัตน 
น.ส.อินทิรา  ประดับชัย 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบริหาร ครูผูสอน
โรงเรียนในโครงการ 
ตาก 2 นอกกะลา 
จํานวน 12 โรงเรียน 

กิจกรรมท่ี 3 

-ศึกษาดูงาน

โรงเรียนบานดอน

มูล  สพป.แพร    

เขต 2 กิจกรรม  

“จิตศึกษา PBL 

และ PLC” 

จํานวน 24,660 บาท 

-คาเบ้ียเลี้ยง (240บาท

x20คนx1วัน) 

-คาจางเหมารถตู จํานวน 

2 คัน 

-คาท่ีพัก (5คนx400บาท) 

-คาชดเชยนํ้ามัน 

-คาของท่ีระลึก 

รอยละ 100 ของ
โรงเรียนในโครงการมี
ความรู ความเขาใจ 
สามารถออกแบบการ
จัดกิจกรรมจิตศึกษา 
และกิจกรรมการเรียนรู
บูรณาการแบบใช
ปญหาเปนฐาน PBL 

20 ม.ีค.2560 นางกันยารัตน บุญมาลีรัตน 
น.ส.อินทิรา  ประดับชัย 
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 ยุทธศาสตรท่ี 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน   (ตอ)                                             

 
                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
  ผูบริหาร ครูผูสอน

โรงเรียนในโครงการ 
ตาก 2 นอกกะลา 
จํานวน 12 โรงเรียน 

กิจกรรมท่ี 4 
- รวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู กิจกรรม  
“จิตศึกษา  PBL  
PLC” สัญจร 5 
อําเภอ แมสอด  
แมระมาด ทาสอง
ยาง พบพระ  
อุมผาง 

จํานวน 116,000 บาท 
-คาอาหารกลางวัน 
(120บาทx60คนx5วัน) 
-คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม (35บาทx60คน
x10มื้อ) 
-คาเบ้ียเลี้ยง (240บาท
x50คนx2วัน) 
-คาท่ีพัก (400บาทx50คน
x1วัน) 
-คานํ้ามันเช้ือเพลิง 
-คาพาหนะ 
 

รอยละ 100 ของ
โรงเรียนในโครงการมี
ความรู ความเขาใจ 
สามารถออกแบบการ
จัดกิจกรรมจิตศึกษา 
และกิจกรรมการ
เรียนรูบูรณาการแบบ
ใชปญหาเปนฐาน PBL 

พ.ค.2560 นางกันยารัตน บุญมาลีรัตน 
น.ส.อินทิรา  ประดับชัย 

กิจกรรมท่ี 5 
- ประชุมปฏิบัติการ 
Workshop 
สะทอนผลการจัด
กิจกรรมจิตศึกษา
และกิจกรรม PBL  
ปการศึกษา 2559 

จํานวน 21,600 บาท 
-คาอาหารกลางวัน 
(120บาทx45คนx1วัน) 
-คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม (35บาทx45คน
x2มื้อ) 
-คาท่ีพัก (400บาทx20คน
x1วัน) 
-คาวัสด ุ
 

รอยละ 100 ของ
โรงเรียนในโครงการมี
ความรู ความเขาใจ 
สามารถออกแบบการ
จัดกิจกรรมจิตศึกษา 
และกิจกรรมการ
เรียนรูบูรณาการแบบ
ใชปญหาเปนฐาน PBL 

พ.ค.2560 นางกันยารัตน บุญมาลีรัตน 
น.ส.อินทิรา  ประดับชัย 
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ยุทธศาสตรท่ี 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน   (ตอ)                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
  ผูบริหาร ครูผูสอน

โรงเรียนในโครงการ 
ตาก 2 นอกกะลา 
จํานวน 12 โรงเรียน 

กิจกรรมท่ี 6 
-ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา 
ศึกษานิเทศก 
ผูบริหาร ครูแกน
นํา หลักสูตร 
Collective 
trainers จํานวน 
35 คน หลักสูตร  
5 วัน 

จํานวน 282,560 บาท 
-คาลงทะเบียน 
(6,000บาทx35คน) 
-คาเบ้ียเลี้ยง (240บาทx2
วันx35คน) 
-คาเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับ
รถ (240บาทx7วันx2คน) 
-คาท่ีพักพนักงานขับรถ 
(600บาทx6วันx2คน) 
-คานํ้ามันเช้ือเพลิง 
-คาจางเหมารถตู 
 

รอยละ 100 ของ
โรงเรียนในโครงการมี
ความรู ความเขาใจ 
สามารถออกแบบการ
จัดกิจกรรมจิตศึกษา 
และกิจกรรมการ
เรียนรูบูรณาการแบบ
ใชปญหาเปนฐาน PBL 

ม.ิย.2560 นางกันยารัตน บุญมาลีรัตน 
น.ส.อินทิรา  ประดับชัย 

กิจกรรมท่ี 7 

-ประชุมปฏิบัติการ
จัดทําคูมือการจัด
กิจกรรมจิตศึกษา
และจัดทําหนวย
การเรียนรู PBL   
ปการศึกษา 2560 

จํานวน 45,180 บาท 
-คาอาหารกลางวัน 
(120บาทx30คนx2วัน) 
-คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม (35บาทx30คน
x4มื้อ) 
-คาท่ีพัก (400บาทx10คน
x2วัน) 
-คาวัสด ุ
 

รอยละ 100 ของ
โรงเรียนในโครงการมี
ความรู ความเขาใจ 
สามารถออกแบบการ
จัดกิจกรรมจิตศึกษา 
และกิจกรรมการ
เรียนรูบูรณาการแบบ
ใชปญหาเปนฐาน PBL 

พ.ค.2560 นางกันยารัตน บุญมาลีรัตน 
น.ส.อินทิรา  ประดับชัย 
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ยุทธศาสตรท่ี 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน   (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
  ผูบริหาร ครูผูสอน

โรงเรียนในโครงการ 
ตาก 2 นอกกะลา 
จํานวน 12 โรงเรียน 

กิจกรรมท่ี 8 
-อบรมปฏิบัติการ
สรางความ
ตระหนักและสราง
แรงบันดาลใจให
โรงเรียนในสังกัดใน
การนํากิจกรรมจิต
ศึกษาและการ
จัดการเรียนรูบูรณา
การแบบใชปญหา
เปนฐาน (PBL)  
ไปใช 
 

จํานวน 82,000 บาท 
-คาอาหารกลางวัน 
(120บาทx60คนx5ครั้ง) 
-คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม (35บาทx60คน
x10มื้อ) 
-คาท่ีพัก (400บาทx30คน
x1วัน) 
-คาพาหนะ 
-คาวัสด ุ

รอยละ 100 ของ
โรงเรียนในโครงการมี
ความรู ความเขาใจ 
สามารถออกแบบการ
จัดกิจกรรมจิตศึกษา 
และกิจกรรมการ
เรียนรูบูรณาการแบบ
ใชปญหาเปนฐาน PBL 

ส.ค.2560 นางกันยารัตน บุญมาลีรัตน 
น.ส.อินทิรา  ประดับชัย 

กิจกรรมท่ี 9 
-นิเทศติดตามการ
จัดกิจกรรมจิต
ศึกษาและกิจกรรม 
PBL 

จํานวน 10,000 บาท 
-คาเบ้ียเลี้ยง ท่ีพัก และ
พาหนะ 

รอยละ 100 ของ
โรงเรียนในโครงการมี
ความรู ความเขาใจ 
สามารถออกแบบการ
จัดกิจกรรมจิตศึกษา 
และกิจกรรมการ
เรียนรูบูรณาการแบบ
ใชปญหาเปนฐาน PBL 
 

ตลอดป นางกันยารัตน บุญมาลีรัตน 
น.ส.อินทิรา  ประดับชัย 
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            แผนยุทธศาสตรท่ี ๑หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนชื่อชุดโครงการท่ี 2 พัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

            โครงการ  วิชาสังคม  (สวก.)  งบประมาณ      จํานวน    63,000   บาท  
            เศรษฐศาสตรอาเซียน งบประมาณ      จาํนวน   43,400  บาท 
            รวมจํานวน    จํานวน  106,400   บาท 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
5. 
 
 
 
 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู 
ครูผูสอนกลุมสาระ
สังคมศึกษา โดยใช
โครงงานเปนฐาน  
(Project  based  
learning ) 

   โดยใชโครงงานเปน                   

เชิงปริมาณ 
ครูวิชาการ  ครูผูสอนสังคม
ในระดับช้ัน ประถมศึกษา   
ปท่ี ๖ , มัธยมศึกษาปท่ี๓ , 
มัธยมศึกษาปท่ี  ๖ 
เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนการจัดการเรียนรู
กลุมสาระสังคมโดยใช
โครงงานเปนฐาน  
2.โรงเรียนมีแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

กิจกรรมท่ี 1 

การเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน                         
(Project  based  learning )            
สําหรับครูผูสอน กลุมสาระสังคม  
(เศรษฐศาสตรอาเซียน ) 
งบประมาณ  จํานวน  43,400   บาท 
 
กิจกรรมท่ี 2 

การจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุมสาระสังคมศึกษา 
งบประมาณ  จํานวน63,000   บาท 

 

 

106,400 

 

 

 

 
1.รอยละของครูผูสอน
กลุมสาระสังคมท่ีการ
จัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐาน 
(PBL)(เศรษฐศาสตร
อาเซียน )     
2. รอยละของโรงเรียน
ท่ีมีแผนยกระดับกลุม
สาระสังคม 
 

 
มกราคม - 
กันยายน  
2560 

นางจันทนา  ทองอวม 
ศึกษานิเทศก  
สพป.ตาก เขต 2 
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สวนที ่4 

การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือเปนแนวทาง           
บริหารจัดการและการใหบริการการศึกษา    ท่ีเชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล   กระทรวงศึกษาธิการ  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2   จึงไดกําหนดปจจัยความสําเร็จและกระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  กําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ จุดเนน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ดังนี้ 

1. งบประมาณดําเนินการในสวนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   
ดําเนินงานตามกลยุทธ จุดเนน โครงการ กิจกรรม โดยมีกลุมทุกกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีเปน 

ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินงาน  เพ่ือคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   

2. งบประมาณดําเนินการสําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
งบประมาณตามความจําเปนพ้ืนฐาน เพ่ือใชบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาตาก เขต 2  ท้ังนี้  พิจารณาจัดสรรตามเกณฑท่ีไดรับจัดสรรงบบริหารงานพ้ืนท่ีการศึกษา              
เปนคาจําเปนพ้ืนฐาน คาสาธารณูปโภค ตางๆ และตามภาระงาน เพ่ือคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   
ปจจัยความสําเร็จ 

1. ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสําคัญในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน และการทํางานแบบมีสวนรวมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การปฏิบัติงานให 
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

2. หนวยงานท่ีเก่ียวของสงเสริมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธในการพัฒนาการปฏิบัติงาน          
อยางเปนระบบ 

3. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน 
4. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
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กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ 

1. สื่อสารทิศทางองคกรท้ัง วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนา และ 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางท่ัวถึง 

2. จัดโครงสราง กระบวนการทํางาน และมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน ท้ังเจาภาพหลัก 
เจาภาพรอง และผูสนับสนุน พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน 

3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน และเปาหมายตามนโยบาย เพ่ือกําหนดกลยุทธ 
และจัดทําแผนปฏิบัติการใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค 

4. ดําเนินงานจัดสรรงบประมาณ  โครงการ  กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนด 
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือใหการนํานโยบายกลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

โดยติดตามความกาวหนาประจําป การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 
6. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ประจําป สูสาธารณชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ปฏิทินการบริหารแผนสูการปฏิบัติ 
 

ระยะเวลา แนวปฏิบัต ิ
ตุลาคม 2559 (1)สพป. แจงนโยบาย ทิศทาง การดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

(2)สพป. แจงแนวทางดําเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
(3)สพป. แจงรางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ตุลาคม – พฤศจกิายน 2559 (1) สพป. แจงแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(2) สพป. แจงกรอบวงเงินงบประมาณใหกลุมท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ธันวาคม 2559- มกราคม 2560 สพป. แจงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ใหสถานศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ 

15 มกราคม 2560 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559) 
15 เมษายน 2560 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 – มีนาคม   2560) 

15 กรกฎาคม 2560 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560) 
15 ตุลาคม 2560 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

 
   ท้ังนี้การบริหารงบประมาณใหคํานึงถึงความคุมคา คุมทุน ประหยัด และเกิดประโยชน 
ตอผูเรียนสูงสุด สอดคลองกับกลยุทธ จุดเนนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  โดยการ
ดําเนินงานจักตองถูกตองตามวัตถุประสงคของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง  

                                                                                                แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560                                                                                                                           
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ภาคผนวก 



                                                                                                

   คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
ท่ี ๖๔๓/๒๕๕๙ 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรกลุมนโยบายและแผน 
เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

……………………............. 
 ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  จะดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรกลุมนโยบายและแผน 

เพ่ือเตรียมดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ป(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  เพ่ือ
ใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน และเปนไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    เพ่ือสนองยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการใหบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจท่ีกําหนด จึงแตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี  
            ๑. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  ประธานกรรมการ 
            ๒. นายประวัตร พันธกอง     รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒   รองประธานกรรมการ       
            ๓. นายสุทัศน  ศรีดาเดช      รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒        กรรมการ     

๔. นายวิจิตร  นาควังไทร     รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒         กรรมการ 
            ๕. นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒        กรรมการ 
            ๘. นางอารียา  ศิริวงษ         ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล                                                  กรรมการ 
            ๙. นายสุเทพ  คําปาสังข      ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา                        กรรมการ 
          ๑๐.นายพงศกรณ   ทองคํา ผูอํานวยการกลุม สงเสริมการจัดการศึกษา                    กรรมการ 
          ๑๑. นางสาวสายสุนีย  แสงดวง       ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ                       กรรมการ 
          ๑๒. นางสาวเอ้ือมพร  ตรีภาพนาถ   ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน                                            กรรมการ                              
          ๑๓. นางสาวอรวรรณ สุยะวงศ        รักษาการผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย          กรรมการ              
          ๑๔. นายศุภกิจ  ภูจันทร               รักษาการผูอํานวยการกลุมเทคโนโลยี                                 กรรมการ 
          ๑๕. นางสาวศรีมาลา  ยศงาม         รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน           กรรมการ 
          ๑๖. นางชุติมา  มีพัฒนะ          ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน                            กรรมการและเลขานุการ 
          ๑๗. นางชนกชนม  มั่งลําพูน     นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
          ๑๘. นางสาวรักสิตา  ตุนจันทร   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ                  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

                ๑๙. นายพรเทพ  เก้ือเมง         นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ                  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
           ๒๐. นางปาริชาติ  อินหวาง       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ                  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
           ๒๑. นางชัชญาภา  แหวเมือง     เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน                               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

          ๒๒. นางสาวนิศารัตน  เรืองสกุล      อัตราจาง                               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
          ๒๓. นายพิษณุ  สวนเอก               อัตราจาง                               กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
         ๒๔. นางอมรรัตน  เชียงแทน      พนักงานทําความสะอาด                                      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
          มีหนาท่ี 

๑.  ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๖๐  นโยบาย  แผนขับเคลื่อน  เปาหมายการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ   เพ่ือกําหนดแนวทางในการ 
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ป(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ๒.  ศึกษาสถานภาพของหนวยงาน  กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นกลยุทธ เปาหมายผลผลิต
ผลลัพธ  ท่ีสอดคลองกับเปาหมายกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  แผนพัฒนากลุมจังหวัด  แผนยุทธศาสตร
ของจังหวัดตาก    
      ๓.  กําหนดเปาหมายผลผลิต รูปแบบโครงการ  งาน/โครงการ  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต ๒  ใหสอดคลองกับกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตรของจังหวัดตาก   และ  กลยุทธของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
           /๔.พิจารณา...  
 
 
 



 
 

 
๔.  พิจารณาวิเคราะห  ปรับลด  ตัด  แผนงาน/โครงการ  ตามความเหมาะสม 
๕.  ดําเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับการจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจําป งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ 
๖.  กําหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 ใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตามคําสั่งน้ี  ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบ  เอาใจใสเพ่ือให          
งานดําเนินไปอยางเรียบรอย และมีประสิทธิภาพสูงสุดตอทางราชการ หากมีปญหาในการดําเนินงาน  ใหรายงานผูอํานวยการสํานักงาน      
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  ทราบโดยดวน 

  สั่ง  ณ  วันท่ี    ๙    เดือนกันยายน      พ.ศ. ๒๕๕๙      
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