
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

 
ค าน า 

 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัดใช้เป็นกรอบด ำเนินกำรและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยมีสำระส ำคัญ
ของทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ โครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณ 
ซึ่งได้มีกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค 
แผนพัฒนำจังหวัด และนโยบำยอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับสภำพปัญหำควำมต้องกำรจ ำเป็น 
และแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 ขอขอบคุณทุกท่ำนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 บบับนี้เป็นอย่ำงยิ่ง และหวังว่ำเอกสำรเล่มนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกำรใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจ
ที่ได้รับมอบหมำย เป็นกรอบแนวทำงในกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพ
ต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ โดยมุ่งเป้ำหมำยสุดท้ำย คือ กำรพัฒนำให้นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
และมีคุณภำพตำมศักยภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 
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สารบัญ 
 
  หน้ำ  

ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน   1 
 - สภำพทั่วไป   1 
 - สภำพกำรจัดกำรศึกษำ   2 
 - ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ   8 
 - ผลกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 12 

ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 28 
 - รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 29 
 - ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 30 
 - แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 34 
 - แผนกำรปฏิรูปประเทศ 35 
   แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ   
 - แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ บบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 38 
 - แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 43 
 - นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 46 
 - นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) 46 
 - แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 47 
 - แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 47 
 - แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  47 
  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 - แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ พ.ศ.2562 - 2565 ระดับภำค  48 
  ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 
 - แผนพัฒนำจังหวัดตำก พ.ศ. 2561 – 2564 50 
 - นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 52 
 - นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 57 

ส่วนที่ 3 ทิศทางการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 61 
 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ค่ำนิยมองค์กร 61  
 - นโยบำย กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด เป้ำหมำย 62 

ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 64 
 - สรุปโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณ 68 
 - รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณ 77 
 1) โครงกำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ สพป.ตำก เขต 1 ประจ ำปี 2564 78 
 2) โครงกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด สพป.ตำก เขต 1 ปีงบประมำณ 2564 83 
 3) โครงกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวัน  86 
ในโรงเรียนประถมศึกษำ 
 4) โครงกำรส่งเสริมวินัยจรำจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% 90 
 5) โครงกำรอุ่นกำย อุ่นใจ ต้ำนภัยหนำว 93 
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สารบัญ (ต่อ) 
 
  หน้ำ  

 6) โครงกำรรักษ์เรำ รักสุขภำพ 95 
 7) โครงกำรกำรพัฒนำสื่อควำมรู้เกี่ยวกับกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 98 
(Covid 2019) 
 8) โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงสถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน (5ส.) 101 
 9) โครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมแนวทำงตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  105 
พร้อมรับกำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียง และกำรเขียนแผนบูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 10) โครงกำรกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้งำนอำชีพระดับประถมศึกษำ 109 
 11) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนส ำหรับนักเรียนพิกำรเรียนรวม 113 
 12) โครงกำรประกันโอกำสทำงกำรศึกษำ 116 
 13) โครงกำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำน 121 
 14) โครงกำรจัดซื้อสื่อส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นจังหวัดตำก 125 
 15) โครงกำรกำรพัฒนำวิดีทัศน์แนวทำงกำรสอนคณิตศำสตร์ ประจ ำปี 25๖๔ 129 
 16) โครงกำรกำรแข่งขันทักษะควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ (Math Challenge)  132 
ประจ ำปี 2564 
 17) โครงกำรกำรพัฒนำนวัตกรรมวิดีโอสื่อกำรสอนวิดีโอออนไลน์ 135 
 18) โครงกำรลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ด้วย Active Learning 140 
 19) โครงกำรกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรพัฒนำงำนวิจัยในชั้นเรียน 144 
 20) โครงกำรเครือข่ำยครู สู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 148 
 21) โครงกำรกำรพัฒนำภำษำอังกฤษสื่อสำรส ำหรับครูสอนภำษำอังกฤษ  151  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 
 22) โครงกำรกำรพัฒนำภำษำอังกฤษสื่อสำรส ำหรับบุคลำกร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 155
ประถมศึกษำตำก เขต 1 
 23) โครงกำรอบรมเชิงเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครูผู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 158 
นักเรียนชั้น ป.1 (RT) ของโรงเรียนในสังกัด 
 24) โครงกำรกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรพัฒนำเครือข่ำยโรงเรียนคุณธรรม สพฐ 162 
 25) โครงกำรกำรอบรมปฏิบัติกำร อบรมกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  166 
ส ำหรับครูประถมศึกษำปีที่ ๑–๓ และ ๔–๖ Coding for grade ๑–๓ and 4-6 Teacher (C๔T-๒)  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 
 26) โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพ 169 
ภำยในสถำนศึกษำของโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 
 27) โครงกำรห้องเรียนคุณภำพสู่โรงเรียนคุณภำพ 173 
 28) โครงกำรยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT, O-net)  176 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 29) โครงกำรกำรคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์  ประจ ำปี 2564 180 
 30) โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทย 184 
 31) โครงกำรกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2563 187 
 32) โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 190 
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 33) โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรอ่ำนไม่ออก 194  
เขียนไม่ได้สู่กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนอย่ำงเข้ำใจ และเขียนสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 34) โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษำดูงำนกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 198 
ทำงกำรศึกษำในยุค Digital Technology 
 35) โครงกำรกำรพัฒนำส่งเสริมสมรรถนะของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้มี 201 
หรือเลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้นตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ 
 36) โครงกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 205 
 37) โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศในยุคดิจิทัล 209 
 38) โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน 213 
 39) โครงกำรกำรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 215
ประถมศึกษำตำก เขต 1 
 40) โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งองค์กรสภำนักเรียน 218 
 41) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐำน 221  
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 42) โครงกำรประชุมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ  224 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 
 43) โครงกำรชื่นชมยินดีศักดิ์ศรีชำว สพป.ตำก เขต 1 228 
 44) โครงกำรกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพศึกษำนิเทศก์ 232 
 45) โครงกำรกำรประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. 236 
 46) โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 240 
 47) โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  247 
เพ่ือพัฒนำกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำและกำรพัฒนำเครือข่ำยครูวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
 48) โครงกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมประจ ำปี เพ่ือกำรพัฒนำเครือข่ำย 251 
กำรนิเทศ ติดตำมอย่ำงมีคุณภำพ 
 49) โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลประจ ำปีงบประมำณ  2564 255 
 50) โครงกำรกำรศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 259 
กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1  ปีกำรศึกษำ 2563 
 51) โครงกำรประชุมเพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 262 
กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 
 52) โครงกำรอบรมสัมมนำศึกษำดูงำนพัฒนำสมรรถนะและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 266 
ของลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 
 53) โครงกำรเสริมสร้ำงประสทิธิภำพกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 269 
 54) โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 273 
กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1และสถำนศึกษำ 
 55) โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 276 
 56) โครงกำรกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2564 279 
 57) โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคล 282 
 58) โครงกำรตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด 286 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

สารบัญ (ต่อ) 
 
  หน้ำ 

ภาคผนวก 289 
 - ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 290 
 - คณะผู้จัดท ำเอกสำร 292  
 
 

  



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

สารบัญตาราง 
 

  หน้ำ 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลสถำนศึกษำจ ำแนกตำมอ ำเภอและระดับกำรจัดกำรศึกษำ  9  

ตารางท่ี 2 ข้อมูลสถำนศึกษำจ ำแนกตำมอ ำเภอและขนำดโรงเรียน  9 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน และจ ำนวนห้องเรียน จ ำแนกตำมอ ำเภอและระดับกำรศึกษำ 10 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน และจ ำนวนห้องเรียน จ ำแนกตำมระดับชั้นเรียนและเพศ 10   

ตารางท่ี 5 จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมอ ำเภอ 10                

ตารางท่ี 6 จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 11 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1  

ตารางท่ี 7 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  13 
 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่ จังหวัด  
 สังกัด กระทรวง และประเทศ 

ตารางท่ี 8 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  14 
 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 

ตารางท่ี 9 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  15 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่ จังหวัด  
 สังกัด กระทรวง และประเทศ 

ตารางท่ี 10 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  16 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562  

ตารางท่ี 11 แสดงผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT)  17 
 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 

ตารางท่ี 12 แสดงผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 17  
 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562 

ตารางท่ี 13 แสดงผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  18 
 ปีกำรศึกษำ 2562  

ตารางท่ี 14 แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจ ำปี 2562 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  18 
 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   

ตารางที่ 15 แสดงผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ เขียน ประจ ำปี 2562 19 
 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3     

ตารางท่ี 16 แสดงผลกำรประเมินตำมระดับคุณภำพรำยมำตรฐำนของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย  20 

 

 
  



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 หน้ำ 

ตารางท่ี 17 แสดงผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 20 

ตารางที่ 18 แสดงผลกำรประเมินตำมระดับคุณภำพรำยมำตรฐำนของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  20 

ตารางท่ี 19 แสดงผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 21 

ตารางท่ี 20 อัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียน เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 22 

ตารางท่ี 21 ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกำส ปีกำรศึกษำ 2563  22 

ตารางท่ี 22 ข้อมูลนักเรียนพิกำร ปีกำรศึกษำ 2563  23 

ตารางที่ 23 ผลกำรติดตำม ประเมินผล กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  24 
 ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
 กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 

ตารางที่ 24 รำยงำนผลกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 26 
 ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (พ.ศ.2560) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

ส่วนที่  1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
สภาพทั่วไป 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 เป็นหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั ้นพื ้นฐำน ร ับผ ิดชอบเขตพื ้นที ่กำรศึกษำจ ังหว ัดตำกอ ำเภอที ่ตั ้งอยู ่ด ้ำนทิศตะว ันออก 
ประกอบด้วย 4 อ ำเภอ คือ อ ำเภอเมืองตำก อ ำเภอบ้ำนตำก อ ำเภอสำมเงำ และอ ำเภอวังเจ้ำ มีสถำนศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนในสังกัด 108 แห่ง (ห้องเรียนสำขำ 2 แห่ง) มีภำรกิจหลักในด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุน และบริหำร
จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง ให้มีคุณภำพ มีบริบททั่วไป ดังนี้ 
 
 ที่ตั้งและอาณาเขต 

      จังหวัดตำก ตั้งอยู่ภำคเหนือตอนล่ำงของประเทศ มีพื้นที่ทั้งหมด 16,406.65 ตำรำงกิโลเมตร 
เป็นจังหวัดที่มีขนำดเป็นอันดับ 4 ของประเทศและเป็นอันดับ 2 ของภำคเหนือ ตั้งอยู่ระหว่ำงเส้นรุ้งที่ 15 องศำ 
50 ลิปดำ 36 ฟิลิปดำเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศำ 7 ลิปดำ 22 ฟิลิปดำตะวันออก สูงกว่ำระดับน้ ำทะเล 
116.2 เมตร มีระยะทำงห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร เป็นระยะทำง 426 กิโลเมตร  

 สภำพภูมิประเทศของจังหวัดตำกเป็นพื้นที่ตำมแนวเทือกเขำ โดยสภำพพื้นที่จะถูกแบ่งออกเป็น  
2 ส่วนใหญ่ ๆ มีเทือกเขำถนนธงชัยกั้นกลำง ท ำให้ลักษณะภูมิอำกำศแตกต่ำงกันไป เนื่องจำกเทือกเขำถนนธงชัย
เป็นตัวปะทะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมำจำกมหำสมุทรอินเดียและทะเลอันดำมัน ท ำ ให้ั่งงตะวันออก
ได้รับควำมชุ ่มชื ้นจำกลมมรสุมไม่เต็มที ่ สภำพแห้งแล้ง ส่วนั่ งงตะวันตกจะได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุม
มำกกว่ำท ำให้ปริมำณันตกมีควำมชุ่มชื้นโดยเฉพำะในที่ท่ีอยู่ในเขตภูเขำ   

 จังหวัดตำก มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล ำพูน ล ำปำง สุโขทัย ก ำแพงเพชร         
นครสวรรค์ อุทัยธำนี กำญจนบุรี และประเทศสำธำรณรัฐแห่งสหภำพพม่ำ ยำวประมำณ 540 กิโลเมตร 
(แม่น้ ำเมย 170 กิโลเมตร เทือกเขำตะนำวศรี 370 กิโลเมตร) 
 
 การปกครอง 

 จังหวัดตำก  แบ่งกำรปกครองออกเป็น  9  อ ำเภอ  ดังนี้ 
               1. อ ำเภอเมืองตำก  
               2. อ ำเภอบ้ำนตำก  
               3. อ ำเภอสำมเงำ  
              4. อ ำเภอวังเจ้ำ  
               5. อ ำเภอแม่สอด  
               6. อ ำเภอพบพระ  
               7. อ ำเภอแม่ระมำด 
 8. อ ำเภออุ้มผำง 
 9. อ ำเภอท่ำสองยำง



2 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

สภาพการจัดการศึกษา 

            จังหวัดตำก แบ่งหน่วยงำนจัดกำรศึกษำประถมศึกษำ เป็น 2  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ดังนี้  
  1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก  เขต  1  ตั้งอยู่ด้ำนทิศตะวันออก  
ประกอบด้วย 4 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมืองตำก อ ำเภอบ้ำนตำก อ ำเภอสำมเงำ และอ ำเภอวังเจ้ำ    
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก  เขต  2  ตั้งอยู่ด้ำนทิศตะวันตก         
ประกอบด้วย 5 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอแม่สอด อ ำเภอพบพระ อ ำเภอแม่ระมำด อ ำเภออุ้มผำง และอ ำเภอท่ำสองยำง  
 
 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ระยะทำงจำกอ ำเภอเมืองตำกไปอ ำเภอใกล้เคียง 

 อ ำเภอบ้ำนตำก                       22       กิโลเมตร     
  อ ำเภอวังเจ้ำ                           38           กิโลเมตร 
  อ ำเภอสำมเงำ                         56           กิโลเมตร 

 อ ำเภอแม่สอด                         86           กิโลเมตร 
  อ ำเภอแม่ระมำด                   120          กิโลเมตร 
  อ ำเภอพบพระ                      135          กิโลเมตร  
  อ ำเภอท่ำสองยำง                 170          กิโลเมตร 
  อ ำเภออุ้มผำง                      251          กิโลเมตร 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

 อ านาจหน้าที่ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1  เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
และมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และ
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 
ข้อ  5  ให้ ส ำนัก งำน เขต พื้นที่ ก ำรศึกษำมีอ ำน ำจหน้ ำที่ ด ำ เนินกำร ให้ เป็น ไปตำมอ ำนำจหน้ ำที่
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
และมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ  และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำย  มำตรฐำนกำรศึกษำ  แผนกำรศึกษำ  แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 (2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ  
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 (3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (4) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 (5)  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
และกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (7) จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั ้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอื ่นที่
จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (9) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (10) ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
 (11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (12) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

 โครงสร้างองค์กร 
  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นไปด้วยควำมเหมำะสม
กับภำรกิจ ปริมำณ และคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้ออก
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 
ประกำศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ให้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

 กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   (1) กลุ่มอ ำนวยกำร 
    (2) กลุ่มนโยบำยและแผน 
   (3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   (4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
   (5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   (6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   (7) กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
   (8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
   (9) หน่วยตรวจสอบภำยใน 
    (10) กลุ่มกฎหมำยและคดี 

 ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

 (1) กลุ่มอํานวยการ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    (ข) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร 
    (ค) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ 
    (ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร 
    (จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
    (ฉ) ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    (ช) ด ำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร 
    (ซ) ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ 
   (ฌ) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิใช่งำน
ของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ 
   (ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง  
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

  (๒)  กลุ่มนโยบายและแผน มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
    (ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ
แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
     (ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ 
     (ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ ำยงบประมำณและ  
ผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแผน 
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     (ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ  
โอนสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
     (จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่ เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

 (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
  (ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
  (ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
  (ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  (ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

 (4)  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน 
  (ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี 
  (ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ 
  (ง) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์ 
  (จ) ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ 
และงำนบริหำรสินทรัพย ์
  (ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมำย  

  (5)  กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) วำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
   (ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
   (ค) วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และ  
กำรลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   (ง) ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อนเงินเดือน 
กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   (จ) จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
   (ฉ) จัดท ำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 
   (ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำง ๆ  
กำรออกบัตรประจ ำตัว และกำรขออนุญำตต่ำง ๆ 
   (ฌ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

  (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ด ำเนินงำนัึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
   (ข) ด ำเนินงำนัึกอบรมพัฒนำเพื่อเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
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   (ค) ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำน
วิชำชีพและจรรยำบรรณ 
   (ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   (จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ัึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ 
   (ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   (ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที ่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

  (7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักสูตรกำรศึกษำ
ระดับก่อนประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
   (ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
   (ค) วิจัย พัฒนำ ส่ง เสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและ
กำรประเมินผลกำรศึกษำ  
   (ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งประเมิน 
ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
   (จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
   (ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ 
   (ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   (ซ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

  (8)  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ 
   (ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
   (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน 
   (ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้อง
กับนโยบำย และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
   (จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
   (ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด เนตร
นำรี   ผู ้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็ก  และ
เยำวชน และงำนกิจกำรนักเรียนอ่ืน 
   (ช) ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
   (ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขป่ญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ
คุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   (ฌ) ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ 
   (ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
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   (ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิป่ญญำท้องถิ่น 
   (ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
   (ฐ )  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย 

  (9)  หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร และมีอ ำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแลทรัพย์สิน 
   (ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
   (ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
   (ง) ด ำเนินกำรอ่ืนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
   ( จ )  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย 

  (๑๐) กลุ่มกฎหมายและคดี  ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย 
   (ข) ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
   (ค) ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย 
   (ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
   (จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
   (ฉ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
   (ช) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
   (ซ) ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (ฌ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพ่ือพัฒนำงำนกฎหมำยและ
งำนคดีของรัฐ 
   (ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย  
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  

1. ข้อมูลสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1 

 ตารางท่ี 1 ข้อมูลสถำนศึกษำจ ำแนกตำมอ ำเภอและระดับกำรจัดกำรศึกษำ  

อ าเภอ 
จ านวน

สถานศึกษา
(โรงเรียน) 

ระดับการจัดการศึกษา 

อนุบาล อ.1 – ป.6 อ.1 – ม.3 อ.1 – ม.6 ม.1 – ม.6 ปวช. , ปวส. 

เมืองตำก 39 - 27 12 - - - 
บ้ำนตำก 29 - 22 7 - - - 
สำมเงำ 24 - 16 8 - - - 
วังเจ้ำ 16 - 12 4 - - - 

รวม 108 - 77 31 - - - 
 (ข้อมลู ภำคเรยีนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ณ วันท่ี  9 ธันวำคม  2563) 
 
 

   ตารางท่ี 2 ข้อมูลสถำนศึกษำจ ำแนกตำมอ ำเภอและขนำดโรงเรียน 

อ าเภอ 

จ านวน
สถานศีกษา 
(โรงเรียน) 

ขนาดสถานศึกษา (โรงเรียน) 
ขนาดเล็ก 

(1 – 120 คน) 
ขนาดกลาง 

(121 – 600 คน) 
ขนาดใหญ่ 

(601 – 1,500 คน) 
ขนาดใหญ่พิเศษ 
(1,500 คนขึ้นไป) 

เมืองตำก 39 23 14 1 1 
บ้ำนตำก 29 19 10 - - 
สำมเงำ 24 13 11 - - 
วังเจ้ำ 16 8 8 - - 

รวม 108 63 43 1 1 
   (ข้อมลู ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ณ วันท่ี  9 ธันวำคม  2563) 
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2. ข้อมูลจ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

 ตารางท่ี 3 ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน และจ ำนวนห้องเรียน จ ำแนกตำมอ ำเภอและระดับกำรศึกษำ 

อ าเภอ 
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
รวม 

ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน 
เมืองตำก 101 1,390 279 4,744 42 959 422 7,093 
บ้ำนตำก 57 673 173 2,114 24 467 254 3,254 
สำมเงำ 49 566 152 1,701 24 247 225 2,514 
วังเจ้ำ 34 495 96 1,363 13 275 143 2,133 

รวม 241 3,124 700 9,922 103 1,948 1,044 14,994 
 (ข้อมลู ภำคเรยีนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ณ วันท่ี  9 ธันวำคม  2563) 
     
 ตารางท่ี 4 ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน และจ ำนวนห้องเรียน จ ำแนกตำมระดับชั้นเรียนและเพศ   

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย  หญิง  รวม 

อนุบำล  3  ขวบ 
อนุบำลปีที่  2 
อนุบำลปีที่  3 

20 
109 
112 

137 
770 
726 

103 
690 
698 

240 
1,460 
1,424 

รวม 241 1,633 1,491 3,124 
ประถมศึกษำปีที่  1 
ประถมศึกษำปีที่  2 
ประถมศึกษำปีที่  3 
ประถมศึกษำปีที่  4 
ประถมศึกษำปีที่  5 
ประถมศึกษำปีที่  6 

115 
114 
118 
117 
120 
116 

866 
861 
871 
841 
859 
924 

737 
809 
811 
762 
778 
803 

1,603 
1,670 
1,682 
1,603 
1,637 
1,727 

รวม 700 5,222 4,700 9,922 
มัธยมศึกษำปีที่  1 
มัธยมศึกษำปีที่  2 
มัธยมศึกษำปีที่  3 

35 
34 
34 

384 
352 
358 

303 
286 
265 

687 
638 
623 

รวม 103 1,094 854 1,948 

รวมทั้งสิ้น 1,044 7,949 7,045 14,994 
(ข้อมลู ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ณ วันท่ี  9 ธันวำคม  2563) 
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3. ข้อมูลบุคลากร 
    ตารางท่ี 5 จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมอ ำเภอ                

 
อ าเภอ 

สถานศึกษา* 
(โรงเรียน) 

นักเรียน* 
(คน) 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา** 
(ตำมมำตรำ 38 ก (1) , (2) และมำตรำ 38 ข (1) , (2)) 

เมืองตำก 39 7,093 205 
บ้ำนตำก 29 3,254 387 
สำมเงำ 24 2,514 120 
วังเจ้ำ 16 2,133 179 

รวม 108 14,991 891 
( *  ข้อมูล ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ณ วันที่  9 ธันวำคม  2563, ** ข้อมูล จำก P-OBEC ณ เดือนมกรำคม 2564) 
 
   ตารางที่ 6 จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1  

กลุ่มตำมโครงสร้ำง 

ประเภทข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

มำตรำ 38 ข 
(3) , (4) 

มำตรำ 38 ค 
(1) , (2) 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

อัตรำ
จ้ำง 

รวม 

1.  ผอ.สพป.ตำก เขต 1 1 - - - 1 
2.  รอง  ผอ.สพป.ตำก เขต 1 3 - - - 3 
3.  กลุ่มอ ำนวยกำร - 4 6 4 14 
4.  กลุ่มนโยบำยและแผน - 3 - 1 4 
5.  กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล           
     เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

- 1 - 1 2 

6.  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล - 5 - 1 6 
7.  กลุ่มพัฒนำครูและบุคคลทำงกำรศึกษำ - 1 - 1 2 
8.  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ - 4 - 2 6 
9.  กลุ่มนิเทศ ติดตำม และ ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ      
       1) ศึกษำนิเทศก ์ - 13 - - 13 
       2) 38 ค.(2) - 1 - - 1 
10. กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ - 4 - 4 8 
11. หน่วยตรวจสอบภำยใน - 1 - - 1 
12. กฎหมำยและคดี - - - - - 

รวม 3 37 6 14 61 
(ข้อมูล จำก P-OBEC ณ เดือนมกรำคม 2564) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.) 
         ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 เรื่อง ประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ของเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1  
(ประกำศ ณ วันที่ 8 กันยำยน พ.ศ. 2563)  ดังนี้   
  1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1                ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยอนันต์ กำวิน ำ               กรรมกำรที่เป็นผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของรัฐ 
  3. นำงสำวขัตติยำ อ่อนมี กรรมกำรที่เป็นผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของเอกชน 
  4. นำยวิทยำ เอ่ียมทุเรียน                                               กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5. นำงสำวสกุณำ อินอยู่                                                กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  6. นำยอภิชัย นุชเนื่อง  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  7. นำยไพศำล จันทร์สำยทอง  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  8. นำยปิยสิทธิ ์ เตชะวงษ์  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  9. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
5. เครือข่ายการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ จ านวน  8  กลุ่มโรงเรียน 
  1. กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร มีโรงเรียนสมำชิก จ ำนวน     9 โรงเรียน 
  2. กลุ่มโรงเรียนเมืองตำก  มีโรงเรียนสมำชิก    จ ำนวน     12    โรงเรียน 
  3. กลุ่มโรงเรียนทุ่งวังน้ ำแดง   มีโรงเรียนสมำชิก    จ ำนวน     18   โรงเรียน 
  4. กลุ่มโรงเรียนพระบรมธำตุบ้ำนตำก  มีโรงเรียนสมำชิก    จ ำนวน    15   โรงเรียน 
  5. กลุ่มโรงเรียนอำทิตย์อุทัย  มีโรงเรียนสมำชิก จ ำนวน    14   โรงเรียน 
  6. กลุ่มโรงเรียนเจ้ำพ่อเขำแก้ว   มีโรงเรียนสมำชิก  จ ำนวน     12   โรงเรียน 
  7. กลุ่มโรงเรียนสำยน้ ำวัง มีโรงเรียนสมำชิก  จ ำนวน    12   โรงเรียน 
  8. กลุ่มโรงเรียนวังเจ้ำ        มีโรงเรียนสมำชิก จ ำนวน     16   โรงเรียน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

ผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 ขับเคลื่อนภำรกิจโดยใช้แผนเป็นเครื่องมือ
ในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำกำรศึกษำ ภำยใต้ยุทธศำสตร์/ประเด็นกลยุทธ์เชิงนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน โดยสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจในประเด็นส ำคัญ  ดังนี้ 

1. ด้านคุณภาพ 
 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-Net) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 ตารางที่ 7 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
ปีกำรศึกษำ 2562 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่ จังหวัด สังกัด กระทรวง และประเทศ 

ระดับ/วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย 
ผลต่าง 

รวมเฉลี่ย 
เขตพื้นที่ 47.31 30.58 34.16 28.97 35.26 - 

จังหวัด (สพฐ) 43.67 27.89 31.41 27.34 32.58 +2.68 
สังกัด 47.95 31.60 34.30 30.86 36.18 -0.92 

กระทรวงศึกษาธิการ 49.18 33.13 35.68 34.64 38.16 -2.90 
ประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 37.99 -2.73 

  จำกตำรำงที่ 7 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
ปีกำรศึกษำ 2562 มีคะแนน O-NET วิชำภำษำไทย สูงสุด คือ 47.31 รองลงมำ ได้แก่ วิชำวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ และภำษำอังกฤษ ซึ่งมีคะแนน 34.16, 30.58 และ 28.97 ตำมล ำดับ 
  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนรวมเฉลี่ย 4 รำยวิชำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 ในระดับจังหวัด สังกัด กระทรวง และประเทศ พบว่ำ สูงกว่ำ
ระดับจังหวัด(+2.68) และต่ ำกว่ำระดับสังกัด(-0.92) กระทรวง(-2.90) และประเทศ(-2.73) ซึ่งจะต้องเร่งรัด
พัฒนำคุณภำพต่อไป 

 แผนภูมิที่ 1  แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
ปีกำรศึกษำ 2562 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่ จังหวัด สังกัด กระทรวง และประเทศ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

 ตารางท่ี 8  แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 

รายวิชา 
ปีการศึกษา  ผลต่างปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2562 และ 2561 
ภาษาไทย 45.04 54.00 47.31 -6.69 

คณิตศาสตร ์ 34.38 33.88 30.58 -3.30 
วิทยาศาสตร์ 37.95 39.18 34.16 -5.02 
ภาษาอังกฤษ 30.49 33.38 28.97 -4.41 

รวมเฉลี่ย 36.97 40.11 35.26 -4.85 

 จำกตำรำงที่ 8  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
ปีกำรศึกษำ 2562 มีคะแนน O-NET วิชำภำษำไทย วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และภำษำอังกฤษ 
ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561 ทุกรำยวิชำ ซึ่งมีคะแนนลดลง 6.69, 3.30, 5.02 และ 4.41 ตำมล ำดับ  
และคะแนนรวมเฉลี่ยลดลง 4.85 

 แผนภูมิที่ 2 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

ตารางที่ 9 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ปีกำรศึกษำ 2562 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่ จังหวัด สังกัด กระทรวง และประเทศ 

ระดับ/วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย ผลต่างรวมเฉลี่ย 
เขตพื้นที่ 50.62 22.09 28.41 28.19 32.33 - 

จังหวัด (สพฐ) 52.76 24.29 29.18 30.57 34.20 -1.87 
สังกัด 55.91 26.98 30.22 32.98 36.52 -4.19 

กระทรวงศึกษาธิการ 55.63 27.19 30.25 33.69 36.69 -4.36 
ประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 36.30 -3.97 

  จำกตำรำงที่ 9  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ปีกำรศึกษำ 2562 มีคะแนน O-NET วิชำภำษำไทย สูงสุด คือ 50.62 รองลงมำ ได้แก่ วิชำวิทยำศำสตร์ 
ภำษำอังกฤษ และคณิตศำสตร์ ซึ่งมีคะแนน 28.41, 28.19 และ 22.09 ตำมล ำดับ 
  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนรวมเฉลี่ย 4 รำยวิชำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก 
เขต 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 ในระดับจังหวัด สังกัด กระทรวง และประเทศ 
พบว่ำ ต่ ำกว่ำระดับจังหวัด(-1.87)  สังกัด(-4.19) กระทรวง(-4.36) และประเทศ(-3.97) ซึ่งจะต้องเร่งรัด
พัฒนำคุณภำพต่อไป 

 แผนภูมิที่ 3 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ปีกำรศึกษำ 2562 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่ จังหวัด สังกัด กระทรวง และประเทศ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

ตารางท่ี 10 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562 

รายวิชา 
ปีการศึกษา  ผลต่างปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2562 และ 2561 
ภาษาไทย 44.75 50.52 50.62 +0.10 

คณิตศาสตร ์ 22.37 24.64 22.09 -2.55 
วิทยาศาสตร์ 30.53 34.19 28.41 -5.78 
ภาษาอังกฤษ 26.82 25.95 28.19 +2.24 

รวมเฉลี่ย 31.12 33.83 32.33 -1.50 

  จำกตำรำงที่ 10 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ปีกำรศึกษำ 2562 มีคะแนน O-NET วิชำภำษำไทย และภำษำอังกฤษ สูงกว่ำปีกำรศึกษำ 2561 
0.10 และ 2.24 ตำมล ำดับ ส่วนวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561 
2.55 และ 5.57 ตำมล ำดับ และคะแนนรวมเฉลี่ยลดลง 1.50  
 แผนภูมิที่ 4 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT)   

 ตารางที่ 11 แสดงผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ล าดับที่ 
ด้านคณิตศาสตร ์ ด้านภาษาไทย รวมเฉลี่ย 2 ด้าน 

เขตพื้นที ่ 43.93 44.19 44.06  
จังหวัด 40.94 41.77 41.35 1 

ศึกษาธิการภาค 44.94 45.92 45.43 11 
สังกัด 45.64 46.00 45.82 134 

ประเทศ 44.94 46.46 45.70  

 จำกตำรำงที่ 11 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
ปีกำรศึกษำ 2562 มีผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT) ด้ำนคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำไทย 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่ำระดับจังหวัด 2.99 และ 2.42 ตำมล ำดับ  

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 2 ด้ำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก 
เขต 1 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 ในระดับจังหวัด ศึกษำธิกำรภำค สังกัด และประเทศ 
พบว่ำ สูงกว่ำระดับจังหวัด(2.71) และมีผลกำรทดสอบอยู่ในล ำดับที่ 1 ของระดับจังหวัด แต่ยังต่ ำกว่ำ
ระดับศึกษำธิกำรภำค(-1.37) สังกัด(-1.76) และประเทศ(-1.64) 
 
 ตารางท่ี 12 แสดงผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

ผลต่าง 
2561 2562 

ด้านคณิตศาสตร ์ 47.85 43.93 -3.92 
ด้านภาษาไทย 51.22 44.19 -7.03 
ด้านเหตุผล 46.15 - - 

 จำกตำรำงที่ 12 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
ปีกำรศึกษำ 2562 มีผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT) ด้ำนคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำไทย 
ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561 ซึ่งลดลง -3.92 และ -7.03 ตำมล ำดับ ส่วนด้ำนเหตุผลไม่มีกำรทดสอบ
ในปีกำรศึกษำ 2562 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT)  

 ตารางที่ 13 แสดงผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวมเฉลี่ย 2 สมรรถนะ 
เขตพื้นที ่ 69.42 75.38 72.40 
จังหวัด 52.93 61.99 57.47 

ศึกษาธิการภาค 66.81 71.555 69.18 
สังกัด 67.49 72.51 70.00 

ประเทศ 68.50 72.81 70.66 

 จำกตำรำงที่ 13 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
ปีกำรศึกษำ 2562 มีผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT) ทั้งสองสมรรถนะ คือ กำรอ่ำนออกเสียง 
และกำรอ่ำนรู้เรื่อง คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 72.40 ซ่ึงสูงกว่ำทุกระดับ 

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจ าปี 2562 

 ตารางที่ 14 แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจ ำปี 2562 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ที่จบหลักสูตร (คน) 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปี 2562 

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ระดับดีขึ้นไป 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 1,772 1,019 1,036 641 1,677 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 791 46 271 143 414 

 จำกตำรำงที่ 14 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 มีผลกำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 ปีกำรศึกษำ 2562 ดังนี้ 
 - นักเรียนที่จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ผ่ำนกำรประเมินทุกคน (100%) และมีผลกำรประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป จ ำนวน 1,677 คน คิดเป็นร้อยละ 94.63  
 - นักเรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ผ่ำนกำรประเมินทุกคน (100%) และมีผลกำรประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป จ ำนวน 414 คน คิดเป็นร้อยละ 52.33  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

 ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ประจ าปี 2562    

 ตารางที่ 15 แสดงผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ เขียน ประจ ำปี 2562 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3     

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ที่จบหลักสูตร (คน) 
ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ปี 2562 

ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม ระดับดีขึ้นไป 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 1,771 146 1,236 356 1,592 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 791 47 559 119 678 

 จำกตำรำงท่ี 15 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 มีผลกำรประเมินกำรอ่ำน 
คิด วิเครำะห์ เขียน ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 ปีกำรศึกษำ 2562 ดังนี้ 
 - นักเรียนที่จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ผ่ำนกำรประเมินทุกคน (100%) และมีผล
กำรประเมินในระดับดีขึ้นไป จ ำนวน 1 ,592 คน คิดเป็นร้อยละ 89.89 
 - นักเรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ผ่ำนกำรประเมินทุกคน (100%) และมีผล
กำรประเมินในระดับดีขึ้นไป จ ำนวน 678 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

 1.2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 ได้ด ำเนินกำรสังเครำะห์รำยงำนคุณภำพกำรศึกษำ
ประจ ำปี 2562 เพื่อน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในไปพัฒนำต่อไป ซึ่งรำยงำนผลกำรสังเครำะห์ ฯ 
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้  
   ตอนที่ 1 ผลกำรสังเครำะห์รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ (SAR) ระดับปฐมวัย 
   ตอนที่ 2 ผลกำรสังเครำะห์รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ (SAR) ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 ตอนที ่1 ผลการสังเคราะห์รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย 
 ตารางที่ 16 แสดงผลกำรประเมินตำมระดับคุณภำพรำยมำตรฐำนของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย  
(จ ำนวน 101 โรงเรียน)   

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ (จ านวนโรงเรียน) 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภำพของเด็ก 24 45 32 - - 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  14 48 39 - - 
มาตรฐานที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ 17 47 37 - - 

 จำกตำรำงที่  16 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1  ระดับปฐมวัย 
มีผลกำรประเมินตำมระดับคุณภำพรำยมำตรฐำนของสถำนศึกษำ ทั้ง 3 มำตรฐำน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ 
รองลงมำอยู่ในระดับดี และยอดเยี่ยม ตำมล ำดับ 
 ตารางที่ 17 แสดงผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ปฐมวัย จ านวนโรงเรียน (แห่ง) 15 51 35 - - 
ร้อยละ 14.85 50.49 34.65 - - 

  จำกตำรำงที่ 17 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 ระดับปฐมวัย  
มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่งมีจ ำนวนโรงเรียน 51 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 50.49 

 ตอนที่ 2 ผลการสังเคราะห์รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ตารางที่ 18 แสดงผลกำรประเมินตำมระดับคุณภำพรำยมำตรฐำนของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(จ ำนวน 107 โรงเรียน)   

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ (จ านวนโรงเรียน) 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 3 29 75 - - 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 11 43 53 - - 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ    

2 48 57 - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

 จำกตำรำงที ่18 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
มีผลกำรประเมินตำมระดับคุณภำพรำยมำตรฐำนของสถำนศึกษำ ทั้ง 3 มำตรฐำน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี 
รองลงมำอยู่ในระดับดีเลิศ และยอดเยี่ยม ตำมล ำดับ 

 ตารางที ่19 แสดงผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ระดับการศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน 
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ขั้นพื้นฐาน จ านวนโรงเรียน (แห่ง) 2 43 62 - - 
ร้อยละ 1.86 40.18 57.94 - - 

 จำกตำรำงที่ 19 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ซึ่งมีจ ำนวนโรงเรียน 62 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 57.94 

 สรุปการสังเคราะห์ผลการรายงานประเมินตนเอง 
   1) กำรสังเครำะห์ผลรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับกำรศึกษำปฐมวัย พบว่ำ สถำนศึกษำในสังกัด 
ที่เปิดกำรสอนในระดับปฐมวัย จ ำนวน 101 โรงเรียน มีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ขั้นปฐมวัยในภำพรวมอยู่ในระดับคุณภำพดีเลิศ โดยมีผลกำรประเมิน ฯ ระดับคุณภำพดีเลิศ ดังนี้   
    มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก จ ำนวน 45 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  44.55   
    มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร จ ำนวน 48 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  47.52     
    มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ จ ำนวน 47 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  46.53   
   2) กำรสังเครำะห์ผลรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พบว่ำ สถำนศึกษำในสังกัด
จ ำนวน 107 โรงเรียน ส่วนใหญ่มีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในภำพรวม 
อยู่ในระดับคุณภำพดี โดยมีผลกำรประเมิน ฯ ระดับคุณภำพดี ดังนี้     
    มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน จ ำนวน 75 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.09      
    มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรกำรจัดกำร จ ำนวน 53 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 44.85  
    มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ จ ำนวน 57 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 53.27  
   จึงอำจกล่ำวได้ว่ำโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำก เขต 1 ด ำเนินกำรประเมินตนเอง 
โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภำพดีขึ้นไป ครูสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
และโรงเรียนมีกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรที่ดี จึงส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน 
 

หมำยเหตุ  1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 มีสถำนศึกษำ/โรงเรียน ในสังกัดจ ำนวน 108 แห่ง  
เปิดสอนระดับปฐมวัย  101 แห่ง และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 107 แห่ง 
   2. สถำนศึกษำ/โรงเรียน ที่ไม่มรีะดับปฐมวยั หรือระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน ดังนี้ 
  - โรงเรียนบ้ำนท้องฟำ้(เรยีนรวมกบัโรงเรียนบำ้นใหม)่ ไม่มีเด็กระดบัปฐมวัย และนกัเรียนระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
  - โรงเรียนบ้ำนสันกลำง(เรียนรวมกับโรงเรียนยำงโองน้ ำวิทยำคม), โรงเรียนบ้ำนหนองชะลำบ
(เรียนรวมกับโรงเรียนวัดพระธำตุน้อย), โรงเรียนบ้ำนสบยมและโรงเรียนบ้ำนทุ่งกง(เรียนรวมกับโรงเรียนอนุบำลวังเจ้ำ) 
ไม่มีเด็กระดับปฐมวัย 
  - โรงเรียนชุมชนบำ้นสมอโคน และโรงเรียนเสริมป่ญญำ โอนเฉพำะระดบัปฐมวยัให้ท้องถิ่นจัดกำรศึกษำ 
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2. ด้านสิทธิและโอกาส 

    2.1  การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน  ชั้น ป. 1  ปีการศึกษา 2563   
            จ ำนวนเด็กที่เกิด พ.ศ. 2556 ตำมข้อมูลทะเบียนรำษฎร์  จ ำนวน 2,357  คน 
เข้ำเรียนในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
จ ำนวน 1,603 คน คิดเป็นร้อยละ 68.01  
  
 2.2  นักเรียนออกกลางคัน 
    ตารางท่ี 20 อัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียน เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 
 

ปีการศึกษา จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน 
2561 16,098 - 
2562 15,472 - 

    นักเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
จ ำนวน 15,472 คน ไม่มีนักเรียนออกกลำงคัน คิดเป็นร้อยละ 0 
 
 2.3 นักเรียนด้อยโอกาส   
 ตารางท่ี 21 ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกำส ปีกำรศึกษำ 2563 (ภำคเรียนที่ 1) จ ำแนกตำมประเภท  

ที ่ ประเภทความด้อยโอกาส 
อ าเภอ 

รวม 
เมืองตาก บ้านตาก สามเงา วังเจ้า 

1 เด็กถูกบังคับให้ขำยแรงงำน 0 0 0 0 0 
2 เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทำงเพศ 0 0 0 0 0 
3 เด็กถูกทอดทิ้ง 4 1 0 0 5 
4 เด็กในสถำนพินิจและคุ้มครองเยำวชน 0 0 0 0 0 
5 เด็กเร่ร่อน 0 1 0 0 1 
6 ผลกระทบจำกเอดส์ 0 0 0 0 0 
7 ชนกลุ่มน้อย 1 0 3 0 4 
8 เด็กท่ีถูกท ำร้ำยทำรุณ 1 0 0 0 1 
9 เด็กยำกจน 3,448 2,095 1,244 1,903 8,690 

10 เด็กท่ีมีป่ญหำเกี่ยวกับยำเสพติด 0 0 0 0 0 
11 ก ำพร้ำ 9 2 3 2 16 
12 ท ำงำนรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 5 0 0 0 5 
13 อำยุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 
14 มีควำมด้อยโอกำสมำกกว่ำ 1 ประเภท 53 3 0 4 60 
15 อ่ืนๆ 0 0 0 0 0 

 รวมทั้งสิ้น 3,521 2,102 1,250 1,909 8,782 
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2.4 นักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนรวม)  
 ตารางท่ี 22 ข้อมูลนักเรียนพิกำร ปีกำรศึกษำ 2563 (ภำคเรียนที่ 2) จ ำแนกตำมประเภท 

ที ่ ประเภทความพิการ 
อ าเภอ 

รวม 
เมืองตาก บ้านตาก สามเงา วังเจ้า 

1 บกพร่องทำงกำรเห็น      
 1.1 บอด 0 0 0 1 1 
 1.2 เลือนรำง 2 2 1 1 6 

2 บกพร่องทำงกำรได้ยิน      
 2.1 หูหนวก 0 1 0 0 1 
 2.2 หูตึง 2 0 0 0 2 

3 บกพร่องทำงสติป่ญญำ 85 43 26 38 192 
4 บกพร่องทำงร่ำงกำย หรือกำรเคลื่อนไหว 

หรือสุขภำพ      
 4.1 บกพร่องทำงร่ำงกำย 4 4 0 1 9 
 4.2 บกพร่องทำงกำรเคลื่อนไหว 1 2 0 0 3 
 4.3 บกพร่องทำงสุขภำพ 1 1 0 0 2 

5 บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 333 299 280 148 1,060 
6 บกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ 3 1 1 1 6 
7 บกพร่องทำงพฤติกรรมหรืออำรมณ์ 17 11 4 4 36 
8 ออทิสติก 32 5 4 1 42 
9 ควำมพิกำรซ้อน 9 5 4 3 21 
 รวมทั้งสิ้น 489 374 320 198 1,381 

(ท่ีมำ : ระบบสำรสนเทศกำรศึกษำพิเศษและกำรศึกษำสงเครำะห์ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ สพฐ.) 
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3. ด้านประสิทธิภาพ 
    ตารางที่ 23 ผลกำรติดตำม ประเมินผล กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 

(ผลการด าเนินงานตามระดับคุณภาพ) 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบาย

ระดับคุณภาพ 
นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของขาติ 3.50 ดีมำก 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของเรยีนที่มพีฤติกรรมทีแ่สดงออกถงึกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง  
มีหลักคดิที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยรรม มีค่ำนยิมที่พงึประสงค์ คณุธรรม 
อัตลักษณ์ มจีิตสำธำรณะ มีจติอำสำ รับผิดชอบ ต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศลีธรรม 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 6 จ ำนวนสถำนศึษำที่น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศกึษำของพระบำทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณ์ ฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตำมที่ก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2 พอใช้ 

นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ - ไม่ประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผำ่นกำรประเมินสมรรณะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน 
(Reaกing Literacy) ดำ้นกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่อง
วิทยำศำสตร์ (Scientifรc Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 

- ไม่ประเมิน 

นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์ 3.25 ด ี
ตัวชี้วัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (3R8C) 

3 ด ี

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ
พื้นฐำนระดับชำติ (NT) ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด (ส ำหรับ สพป.) 

1 ปรับปรุง 

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน 
(O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 

  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 13.1 ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 (ส ำหรับ สพป.) 1 ปรับปรุง 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 13.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 4 ดีมำก 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 13.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ส ำหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละผู้เรียนที่จบกำรศึกษำช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3    
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 มีทักษะกำรเรียนรู้ทีเ่ช่ือมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำมควำมถนดั 
และควำมต้องกำรของตนเอง มีทกัษะอำชีพท่ีสอดคล้องกับควำมตอ้งกำรของประเทศ 
วำงแผนชีวิตและวำงแผนทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมและน ำไปปฏิบัตไิด้ 

  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 (ส ำหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 5 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ส ำหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 16 ผู้เรียนทุกคนมศีักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะทีด่ี 
สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 

  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 16.1 ระดับปฐมวยั (ส ำหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 16.2 ระดับกำรศกึษำช้ันพ้ืนฐำน 2 พอใช้ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

ตารางที่ 23 (ต่อ) 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบาย

ระดับคุณภาพ 
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4.20 ดีมำก 

ตัวชี้วัดที่ 18 ทุกคนสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำที่มีคณุภำพเปน็มำตรฐำนเสมอกัน   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.1 ระดับชั้นประถมศึกษำ (ส ำหรับ สพป.) 2 พอใช้ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ส ำหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 23 สถำนศึกษำน ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ให้แกผู่้เรยีนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 23.1 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ (ส ำหรับ สพป.) 4 ดีมำก 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 23.2 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ (ส ำหรับ สพม.) - ไม่ประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 24 สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองนักเรียนและกำรแนะแนว
ที่มีประสิทธิภำพ  

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.00 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 26 สถำนศกึษำในสังกดัมีนโยบำยและจดักจิกรรมใหค้วำมรู้ ที่ถูกต้อง และสร้ำงจิตส ำนกึ
ด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น ำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชน เช่น 
กำรส่งเสริมอำชีพท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมกำรลดใช้สำรเคมีจำกปุย๋และยำฆ่ำแมลง ฯลฯ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 41 สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำง 
มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ  

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 42 สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผน 
กำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5 ดีเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย 3.83 ดีมาก 
 

 (ผลการด าเนินงานตามระดับคุณภาพ) 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการได้ การแปรผล 
นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ    
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อม
สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน 
กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำงๆ เป็นต้น  

100 100.00 บรรลุ 

นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์    
ตัวชี้วัดที่ 17 ครู มีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”        
ผู้ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้ 

50 17.77 ไม่บรรลุ 

นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา    
ตัวชี้วัดที่ 34 สถำนศึกษำไดร้ับกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
อย่ำงเป็นอิสระ 

100 100.00 บรรลุ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

ตารางที่ 24 รำยงำนผลกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (พ.ศ.2560) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบาย

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจดักำรที่ด ี 4 ดีมำก 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 ภำวะผูน้ ำของผู้บริหำรในกำรน ำองค์กรไปสู่เป้ำหมำย 4 ดีมำก 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบรหิำรและกำรจัดกำรศึกษำ  

เพื่อพัฒนำคุณภำพของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบรหิำรและกำรจัดกำรศึกษำ 2 พอใช้ 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 กำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในกำรบริหำร 

และกำรจัดกำรศึกษำ 
5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 5 กำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอก  
ส ำนักงำนเขตพื้นทีกำรศึกษำ 

3 ด ี

 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 6 กำรน ำผลกำรด ำเนินงำนมำพัฒนำกำรบรหิำรและกำรจดักำรศึกษำ 1 ปรับปรุง 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู ้ 2 พอใช้ 
 ประเด็นกำรพจิำรณำที่ 2 กำรส่งเสรมิให้เกดิกำรจัดกำรเรยีนรู้ (Knowledge Management : KM) 
   และกำรสรำ้งชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning 

Community : PLC) และกำรน ำองค์ควำมรู้มำพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน 
และพัฒนำองค์กำร โดยใช้กระบวนกำรวิจัย 

2 พอใช้ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 2 พอใช้ 
 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ของบุคคลครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ 
สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่น 

2 พอใช้ 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 3 ดี 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวชิำกำร 3 ด ี
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 6 พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล ติดตำมและตรวจสอบ

คุณภำพกำรศึกษำ ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
3 ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ 3 ด ี
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับ

นโยบำยปญ่หำและควำมต้องกำร 
3 ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 4 ดีมำก 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 3 กำรพัฒนำส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

สู่ควำมเป็นมืออำชีพสอดคล้องกับป่ญหำควำมต้องกำรจ ำเป็นและ
ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

4 ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 5 ดีเยี่ยม 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ  5 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจดักำรศึกำท่ีมีประสิทธิภำพ 5 ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 4 ดีมาก 
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ตารางที่ 24 (ต่อ) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
ค าอธิบาย

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศกึษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมผีลงำนท่ีแสดงควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ 3 ด ี
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  เพื่อกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ   

5 ดีเยี่ยม 

   2.1 ระดับปฐมวัย 5 ดีเยี่ยม 
   2.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 5 ดีเยี่ยม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร 3 ด ี
 ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 2 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรยีนระดับชำต ิ
   (National Test : NT)  

1 ปรับปรุง 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำง
ศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

  

   4.1 ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 5 ดีเยี่ยม 
   4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 5 ดีเยี่ยม 
   4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6   
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนไดร้ับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนเท่ำเทียมกัน 
ศึกษำต่อในระดับทีสู่งขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ 

5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 4 ผูเ้รยีนระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนที่มีควำมตอ้งกำรพิเศษไดร้ับกำรดูแล 
   ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ 
   4.1 เด็กพิกำรเรียนรวม 

4 ดีมำก 

   4.2 เด็กด้อยโอกำส 5 ดีเยี่ยม 
   4.3 เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 5 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขต
พื้นทีก่ำรศึกษำและสถำนศึกษำมีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 

2 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ
รวมทั้งกำรให้บริกำร 

4 ดีมำก 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 4 ดีมำก 
คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) 4 ดีมำก 

 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

ส่วนที่ 2 

กรอบแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 ได้น ำกรอบแนวคิดและนโยบำยที่เกี่ยวข้อง  
เป็นหลักน ำทำงในกำรวำงแผนจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  ดังต่อไปนี้ 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560  

 ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

 แผนกำรปฏิรูปประเทศ  

 แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ  

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579  

 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 

 นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) 

 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

 แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ พ.ศ.2562 - 2565 ระดับภำค ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 

 แผนพัฒนำจังหวัดตำก พ.ศ. 2561 - 2564 

 นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

 นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 เป็นกฎหมำยสูงสุดในกำรปกครองประเทศ
ที่ยังคงเจตนำรมณ์ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมำตรำ
ที่ต้องน ำไปใช้บังคับในกำรจัดกำรศึกษำ กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ และกำรเข้ำรับบริกำร
กำรศึกษำของประชำชน ในประเด็นส ำคัญที่เก่ียวข้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้ 
 1.1 รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย  
 1.2 รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำร่ำงกำย 
จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร 
 1.3 รัฐต้องด ำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำงๆ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีกำรร่วมมือระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน
ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ โดยรัฐมีหน้ำที่ด ำเนินกำร ก ำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำ
ดังกล่ำวมีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล 
 1.4 กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญ 
ได้ตำมควำมถนัดของตน และมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ  
 1.5 ในกำรด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำ หรือให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำ  
รัฐต้องด ำเนินกำรให้ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตำมควำมถนัดของตน 
 1.6 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในกำรช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรศึกษำ 
และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครู 
 1.7 ให้ด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศในด้ำนกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้ 
   1.7.1 ด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย 
  1.7.2 ด ำเนินกำรตรำกฎหมำยเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
ตำมวัตถุประสงค์ข้อ 1.6 
  1.7.3 ให้มีกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองและพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์  
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญำณแห่งควำมเป็นครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง ได้รับค่ำตอบแทน ที่เหมำะสม
กับควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรสอน รวมทั้งมีกลไกสร้ำงระบบคุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคล
ของผู้ประกอบวิชำชีพครู 
  1.7.4 ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนได้ตำมควำมถนัด 
และปรับปรุงโครงสร้ำงของหน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยให้สอดคล้องกัน
ทั้งในระดับชำติและระดับพ้ืนที่ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๖๕ ก ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำย
กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักธรรมำภิบำลเพื่อใช้ เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณำกำรกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว โดยให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด
ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ และต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศำสตร์ชำติฉบับแรกของประเทศไทย
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่งจะต้องน ำไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือควำมสุขของคนไทยทุกคน  

 วิสัยทัศน์ เป้าหมาย  
  วิสัยทัศน์ประเทศ คือ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ คือ “ประเทศชำติมั่นคง 
ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ 
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
มีภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประกอบด้วย ๑) ควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ๒) ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และกำรกระจำยรำยได้ ๓) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ ๔) ควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคของสังคม 
๕) ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติ ๖) ประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ 
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 กำรพัฒนำประเทศในช่วงระยะเวลำของยุทธศำสตร์ชำติ จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ ได้แก่  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที ่ส ำคัญ คือ ประเทศชำติมั ่นคง 
ประชำชนมีควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำช 
อธิปไตย และมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
และทุกระดับควำมรุนแรง ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ
ทีอ่ำจจะเกิดขึ้นในอนำคต ใช้กลไกกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำรทั้งกับส่วนรำชกำร ภำคเอกชน ประชำสังคม 
และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐำนของหลักธรรมำภิบำล 
ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
  ๑) กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ เพ่ือสร้ำงเสริมควำมสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้น 
กับประเทศชำติบ้ำนเมือง 
  ๒) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหำเดิม และป้องกัน
ไม่ให้ปัญหำใหม่เกิดขึ้น 
  ๓) กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ  
เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถของกองทัพและหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง 
  ๔) กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติ  รวมถึงองค์กรภำครัฐ
และที่มิใช่ภำครัฐ เพ่ือสร้ำงเสริมควำมสงบสุข สันติสุข ควำมมั่นคง และควำมเจริญก้ำวหน้ำ ให้กับประเทศชำติ 
ภูมิภำค และโลก อย่ำงยั่งยืน 
  ๕) กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกส ำคัญต่ำง ๆ  
ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรใช้หลักธรรมำภิบำล และกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่มุ่งเน้น
กำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ บนพ้ืนฐำนแนวคิด ๓ ประกำร ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที่รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติ
ที่หลำกหลำย รวมทั้งควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้ำนอ่ืน ๆ น ำมำประยุกต์ผสมผสำน
กับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” 
เพื่อปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศในมิติต่ำง ๆ ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคม
และขนส่งโครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต และ (๓) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพ่ิมศักยภำพของผู้ประกอบกำร 
พัฒนำคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์
ที่รองรับอนำคต บนพ้ืนฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำครัฐ 
ให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับกำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ดี รวมถึงกำรเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลำงและลดควำมเหลื่ อมล้ ำ
ของคนในประเทศได้ในครำวเดียวกัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
  ๑) กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ ให้ควำมส ำคัญกับกำรเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิต ทั้งเชิงปริมำณและมูลค่ำ 
และควำมหลำกหลำยของสินค้ำเกษตร 
  ๒) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต โดยสร้ำงอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคตท่ีขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนำแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนำคต 
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  ๓) สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยกำรรักษำกำรเป็นจุดหมำยปลำยทำงที่ส ำคัญ
ของกำรท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภำพสูง 
  ๔) โครงสร้ำงพ้ืนฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำยภำพ
ในด้ำนโครงข่ำยคมนำคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ 
  ๕) พัฒนำเศรษฐกิจบนพื้นฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ สร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
ที่มีทักษะและจิตวิญญำณของกำรเป็นผู้ประกอบกำรที่มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน 

 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภำพ โดยคนไทยมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ 
สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะ
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ ๓ และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้
และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร 
เกษตรกรยุคใหม ่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก ่
  ๑) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถำบันทำงสังคมร่วมปลูกฝังค่ำนิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค ์
  ๒) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นกำรพัฒนำคนเชิงคุณภำพในทุกช่วงวัย 
  ๓) ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียน
ให้มีทักษะกำรเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลำ 
  ๔) กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
  ๕) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้ำนกำย ใจ สติปัญญำ และสังคม 
  ๖) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
  ๗) กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำในกำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและพัฒนำประเทศ 

 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ส ำคัญที่ให้ควำมส ำคัญกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำคเอกชน  ประชำสังคม ชุมชนท้องถิ่น 
มำร่วมขับเคลื่อน โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำรร่วมคิดร่วมท ำเพ่ือส่วนรวม กำรกระจำยอ ำนำจ
และควำมรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่น กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
ในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทยทั้งในมิติสุขภำพ  เศรษฐกิจ สังคม และ
สภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพ่ึงตนเองและท ำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นำนที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง 
ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ 
  ๑) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
  ๒) กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
  ๓) กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
  ๔) กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้ำนสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
อย่ำงบูรณำกำร ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำน และกำรให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำ 
มีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นกำรด ำเนินกำรบนพื้นฐำนกำรเติบโตร่วมกัน  
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ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง ๓ ด้ำน 
อันจะน ำไปสู่ควำมยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก ่
  ๑) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  ๒) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
  ๓) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
  ๔) พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นควำมเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
  ๕) พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชน เพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำทหน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับ
หรือในกำรให้บริกำร ยึดหลักธรรมำภิบำล ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
มีควำมทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ และ
ปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วน
เข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภำคส่วน
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์ และสร้ำงจิตส่ำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน มีเพียงเท่ำที่จ ำเป็น 
มีควำมทันสมัยมีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและเอ้ือต่อกำรพัฒนำ  
โดยกระบวนกำรยุติธรรมมีกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และกำรอ ำนวยควำมยุติธรรม
ตำมหลักนิติธรรม ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก ่
  ๑) ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำรอย่ำงสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 
  ๒) ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำย และเชื่อมโยงกำรพัฒนำ
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพ้ืนที่ 
  ๓) ภำครัฐมีขนำดเล็กลง เหมำะสมกับภำรกิจ ส่งเสริมให้ประชำชนและทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำประเทศ 
  ๔) ภำครัฐมีควำมทันสมัย 
  ๕) บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึก มีควำมสำมำรถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออำชีพ 
  ๖) ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๗) กฎหมำยมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
  ๘) กระบวนกำรยุติธรรมเคำรพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชำชนโดยเสมอภำค 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ 
ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น รวมทั้งกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะน ำไปสู่กำรปฏิบัติ โดยแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติเป็นส่วนส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นยุทธศำสตร์ของยุทธศำสตร์ชำติลงสู่
แผนระดับต่ำง ๆ ต่อไป ซึ่งได้ค ำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ำมยุทธศำสตร์  และกำรประสำนเชื่อมโยง
เป้ำหมำยของแต่ละแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติให้มีควำสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติจะประกอบด้วยสถำนกำรณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องของแผนแม่บท เป้ำหมำยและ
ตัวชี้วัดในกำรด ำเนินกำรซึ่งแบ่งช่วงเวลำออกเป็น ๔ ช่วง ช่วงละ ๕ ปี รวมทั้งก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ และ
แผนงำน/โครงกำรที่ส ำคัญของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือเป็นกรอบในกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติว่ำ “ประเทศชำติ
มั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม  ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” 
โดยยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ มีจ ำนวนรวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย (๑) ควำมมั่นคง 
(๒) กำรต่ำงประเทศ (๓) กำรเกษตร (๔) อุตสำหกรรรมและบริกำรแห่งอนำคต (๕) กำรท่องเที่ยว (๖) พ้ืนที่และ
เมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ (๗) โครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยม และวัฒนธรรม 
(๑๑) ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต (๑๒) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ (๑๓) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี 
(๑๔) ศักยภำพกำรกีฬำ (๑๕) พลังทำงสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐำนรำก (๑๗) ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม 
(๑๘) กำรเติบโตอย่ำงยั ่งย ืน (๑๙) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั ้งระบบ (๒๐) กำรบริกำรประชำชนและ
ประสิทธิภำพภำครัฐ (๒๑) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 
และ (๒๓) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ทั้งนี้ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติจะเป็นกลไกส ำคัญ
ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ในปี ๒๕๘๐ 
 โดยกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
เป้ำหมำยระดับประเด็น และเปำหมำยระดับแผนยอย ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2562 ดังนี้ 

 ประเด็นที่ (11)  ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
  เป้ำหมำยระดับประเด็น คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภำพเพ่ิมขึ้นไดรับกำรพัฒนำอย่ำง

สมดุล ทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปญญำและคุณธรรมจริยธรรม เปนผูที่มีควำมรูและทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 รักกำรเรียนรูอยำงตอเนื่องตลอดชีวต  

    แผนย่อย กำรพัฒนำช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 
    เป้ำหมำยของแผนย่อย วัยเรียน /วัยรุน มีควำมรูและทักษะในศตวรรษ

ที่ 21 ครบถวน รูจักคิด วิเครำะห รักกำรเรียนรูมีส ำนึกพลเมือง มีควำมกลำหำญ
ทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแกปญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผูอ่ืน
ไดอยำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

 ประเด็นที่ (12)  กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 เป้ำหมำยระดับประเด็น 1) คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น 

มีทักษะที่จ ำเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัวสื่อสำร 
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และท ำงำนร่วมกับผูอ่ืนไดอย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

  แผนย่อย กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ทีต่อบสนองตอกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 

  เป้ำหมำยของแผนย่อย คนไทยไดรับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
มีทักษะกำรเรียนรู และทักษะที่จ ำเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึง
กำรเรียนรูอย่ำงตอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 เป้ำหมำยระดับประเด็น 2) คนไทยไดรับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัด
และควำมสำมำรถของพหุปญญำดีขึ้น 

  แผนย่อย กำรตระหนักถึงพหุปญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
 เป ้ำหมำยของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพื ่อกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพตำมพหุปญญำ เพ่ือประโยชนในกำรพัฒนำและกำรสงต่อ
กำรพัฒนำใหเต็มตำมศักยภำพเพ่ิมข้ึน  
  

แผนการปฏิรูปประเทศ 

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ได้บัญญัติให้มีกำรปฏิรูปประเทศ 
ซึ่งต้องด ำเนินกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย ๓ ประกำร ได้แก่ (๑) ประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคี 
ปรองดอง มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำ
ด้ำนวัตถุกับกำรพัฒนำด้ำนจิตใจ (๒) สังคมมีควำมสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกำสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัด
ควำมเหลื่อมล้ ำ และ (๓) ประชำชนมีควำมสุข มีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศและ
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งได้บัญญัติให้กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติให้กำรจัดท ำแผนกำรปฏิรูปประเทศแต่ละด้ำน
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติรวมทั้งให้หน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยมีหน้ำที่ด ำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
 แผนกำรปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 13 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรเมือง 2) ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
3) ด้ำนกฎหมำย 4) ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 5) ด้ำนเศรษฐกิจ 6) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
7) ด้ำนสำธำรณสุข 8) ด้ำนสื่อสำรมวลชนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 9) ด้ำนสังคม 10) ด้ำนพลังงำน 
11) ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ 12) ด้ำนกำรศึกษำ 13) ด้ำนวัฒนธรรม 
กีฬำ แรงงำน และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
 วัตถุประสงค์ของกำรปฏิรูปกำรศึกษำ มีดังนี้  

  1) ยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ  
  2) ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
  3) มุ่งควำมเป็นเลิศและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
  4) ปรับปรุงระบบกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกร เพ่ิมควำมคล่องตัวในกำรรองรับ
ควำมหลำกหลำยของกำรจัดกำรศึกษำ และสร้ำงเสริมธรรมภิบำล  
  ทั้งนี้ กำรศึกษำที่จะได้รับกำรปฏิรูปจะครอบคลุมถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มิได้จ ำกัดเฉพำะ
กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิตำมระดับเท่ำนั้น  
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 แผนงำนเพ่ือกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ๗ เรื่อง เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรปฏิรูปกำรศึกษำข้ำงต้น ไว้ดังนี้  
  เรื่องที่ ๑ : กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่และกฎหมำยล ำดับรอง 
  เรื่องท่ี ๒ : กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
  เรื่องท่ี ๓ : กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
  เรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครู และอำจำรย์ 
  เรื่องท่ี ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
  เรื่องที่ ๖ : กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยในกำรปรับปรุง
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 
  เรื่องท่ี ๗ : กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
 
(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

  กำรประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2563 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจำรณำลงมติ  
1) เห็นชอบ (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบแล้ว และให้รำยงำนต่อรัฐสภำเพื่อทรำบต่อไป 2) เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน
แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และให้คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และส ำนักงำนสภำพัมนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติร่วมกันขับเคลื่อนแผนกำร
ปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลตำมเป้ำประสงค์ ภำยในกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดต่อไป 3) ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ที่ต้อง
จัดท ำหรือปรับปรุงกฎหมำยต่ำง ๆ ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศเร่งรัดด ำเนินกำรเส นอร่ำงกฎหมำยต่อ
คณะรัฐมนตรีโดยเร็ว เพ่ือให้เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำตำมที่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเสนอควำมเห็นเพ่ิมเติม 
 แผนกำรปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 13 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรเมือง 2) ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
3) ด้ำนกฎหมำย 4) ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 5) ด้ำนเศรษฐกิจ 6) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
7) ด้ำนสำธำรณสุข 8) ด้ำนสื่อสำรมวลชนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 9) ด้ำนสังคม 10) ด้ำนพลังงำน 11) ด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ 12) ด้ำนกำรศึกษำ 13) ด้ำนวัฒนธรรม กีฬำ แรงงำน และ
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)  
  แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ มีเป้ำประสงค์เพื่อยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 
ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ มุ่งควำมเป็นเลิศและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และ
ปรับปรุงระบบกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกร เพ่ิมควำมคล่องตัวในกำรรองรับควำมหลำกหลำย
ของกำรจัดกำรศึกษำ และสร้ำงเสริมธรรมภิบำล ซึ่งกำรศึกษำที่จะได้รับกำรปฏิรูปจะครอบคลุมถึงกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต มิได้จ ำกัดเฉพำะกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิตำมระดับเท่ำนั้น โดยก ำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศ
ที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำ คัญ จ ำนวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย 
๑) กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัย ๒) กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ เพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ๓) กำรสร้ำงระบบกำรผลิตและ
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ๔) กำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้น
กำรฝึกปฏิบัติอย่ำงเต็มรูปแบบ น ำไปสู่กำรจ้ำงงำนและกำรสร้ำงงำน และ ๕) กำรปฏิรูปบทบำทกำรวิจัยและ
ระบบธรรมำภิบำลของสถำบันอุดมศึกษำเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศไทยออกจำกกับดักรำยได้ปำนกลำง
อย่ำงยั ่งยืน ทั ้งนี ้ ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะส่งผลให้ประชำชน/ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยจะได้รับกำรศึกษำที่มี
คุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกอนำคต สำมำรถแก้ปัญหำ ปรับตัว สื ่อสำร และ
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ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมือง
ที่รู้สิทธิและหน้ำที่ มีควำมรับผิดชอบ และมีจิตสำธำรณะ เป็นก ำลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุ
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติต่อไป 
  ทั้งนี้ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ฉบับปรับปรุงนี้  มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงของภำคกำรศึกษำที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ ๕ กิจกรรม 
โดยพิจำรณำควำมเชื่อมโยงกับแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  ๗ 
พฤษภำคม ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วย ๗ เรื่อง ๒๙ ประเด็น ๑๓๑ กิจกรรม ซึ่งหน่วยงำนรับผิดชอบ ได้ขับเคลื่อน
กำรด ำเนินกำรบำงกิจกรรมไปแล้ว ส ำหรับกิจกรรมปฏิรูป ๕ กิจกรรม ที่ก ำหนดใหม่และแผนงำนเดิมยังมุ่งเน้น
กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ และมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศและ
สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

  ความสอดคล้องของ (ร่าง) แผนการปฏิรูปการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 

  ๑. ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ 
   ๑) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
    ๑.๑) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  
    ๑.๒) ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ ๒๑ 
    ๑.๓) กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
    ๑.๔) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   ๒) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
    ๒.๑) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
    ๒.๒) กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
    ๒.๓) กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม  

  ๒. ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ๑) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
    ๑.๑) เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพ มีพัฒนำกำรสมวัย สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพมำกขึ้น 
    ๑.๒) วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิดวิเครำะห์ 
รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร 
และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
    ๑.๓) แรงงำนมีศักยภำพในกำรเพิ่มผลผลิต มีทักษะอำชีพสูง ตระหนักในควำมส ำคัญ
ที่จะพัฒนำตนเองให้เต็มศักยภำพ สำมำรถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตำมพลวัตของโครงสร้ำงอำชีพ และ
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนเพ่ิมขึ้น 
    ๑.๔) มีคนไทยที่มีควำมสำมำรถและผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศเข้ำมำท ำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยเพ่ิมข้ึน 
    ๑.๕) ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดีมีควำมมั่นคงในชีวิต มีทักษะกำรด ำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนำ
ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
   ๒) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
    ๒.๑) คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็น
ของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึน้ 
   ๓) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นพลังทำงสังคม 
    ๓.๑) ประชำกรไทยมีกำรเตรียมกำรก่อนยำมสูงอำยุเพ่ือให้สูงวัยอย่ำงมีคุณภำพเพ่ิมข้ึน 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

   แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนำประเทศในระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งแปลงยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทำง 
กำรพัฒนำของแผนพัฒนำ ฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทย
ให้เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย ซึ่งก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี มุ่งตอบสนอง
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ก ำหนดภำยใต้ระยะเวลำ ๕ ปี ต่อจำกนี้ไป พิจำรณำจำกกำรประเมิน
สภำพแวดล้อมกำรพัฒนำทั้งจำกภำยนอกและภำยในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และ
กำรสะท้อนถึงโอกำสและควำมเสี่ยงในกำรที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้กำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ บรรลุผลได้
ในระยะเวลำ ๕ ปีแรกของยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี ทั้งนี้โดยได้ค ำนึงถึงกำรต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่ำงต่อเนื่องภำยใต้แผนพัฒนำ ฯ ฉบับต่อ ๆ ไป 

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒ 

 ๑. วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑ เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่ำนิยมที่ดี 
มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและ
บริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็งพ่ึงพำตนเองได้ 
  ๑.๓ เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐำนรำกและสร้ำงควำมม่ันคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ 
  ๑.๔ เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุนกำรเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 
  ๑.๕ เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำร
ของภำคีกำรพัฒนำ 
  ๑.๖ เพ่ือให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพ่ือรองรับกำรพัฒนำ
ยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่ 
  ๑.๗ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำงๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบำทน ำ
และสร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำค 
ภูมิภำค และโลก 

 ๒. เป้าหมายรวม 
  เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้ก ำหนดเป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ประกอบด้วย 
  ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดี
ของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบ
และท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดีมีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
และมีควำมเป็นไทย 
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  ๒.๒ ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง 
ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรำยได้ต่ ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรำยได้เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ ๑๕ 
  ๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐำนบริกำร
และดิจิทัล มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก
ที่เข้มแข็งสำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำร มีระบบกำรผลิต
และให้บริกำรจำกฐำนรำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำรฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรสู่ภูมิภำคเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพและมีอัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อำทิ 
ระบบโลจิสติกส์ พลังงำน และกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำที่เอื้อต่อกำรขยำยตัวของภำคกำรผลิตและบริกำร 
  ๒.๔ ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที ่เป ็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ
เพื่อรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคพลังงำนและขนส่ง  ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๗ ภำยในปี ๒๕๖๓ เทียบกับกำรปล่อยในกรณีปกติ มีปริมำณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ
กำรจัดกำรอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำลเพิ่มขึ้น และรักษำคุณภำพน้ ำและคุณภำพอำกำศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่
ในเกณฑ์มำตรฐำน 
  ๒.๕ มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณ์ดี และเพ่ิมควำมเชื่อมั่น
ของนำนำชำติต่อประเทศไทย ควำมขัดแย้งทำงอุดมกำรณ์และควำมคิดในสังคมลดลง ปัญหำอำชญำกรรมลดลง 
ปริมำณควำมสูญเสียจำกภัยโจรสลัดและกำรลักลอบขนส่งสินค้ำและค้ำมนุษย์ลดลง มีควำมพร้อมที่ปกป้อง
ประชำชนจำกกำรก่อกำรร้ำยและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในกำรก ำ หนดบรรทัดฐำน
ระหว่ำงประเทศ เกิดควำมเชื่อมโยงกำรขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่ำ เป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำที่ส ำคัญในอนุภูมิภำค 
ภูมิภำค และโลก และอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำกำรลงทุนและกำรส่งออกของไทยในอนุภูมิภำค ภูมิภำค 
และอำเซียนสูงขึ้น 
  ๒.๖ มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำยอ ำนำจ
และมีส่วนร่วมจำกประชำชน บทบำทภำครัฐในกำรให้บริกำรซึ่งภำคเอกชนด ำ เนินกำรแทนได้ดีกว่ำลดลง 
เพิ่มกำรใช้ระบบดิจิทัลในกำรให้บริกำร ปัญหำคอร์รัปชั่นลดลง และกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมำกขึ้น โดยอันดับประสิทธิภำพภำครัฐที่จัดท ำโดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติและอันดับ
ควำมยำกง่ำยในกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น กำรใช้จ่ำยภำครัฐและระบบงบประมำณมีประสิทธิภำพสูง 
ฐำนภำษีกว้ำงขึ้น และดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลำกรภำครัฐที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและปรับตัว
ได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดในแผนพัฒนำ ฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศำสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศำสตร์
ตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศำสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

  ๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   แนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อำทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทั้งในและ
นอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ควำมมีระเบียบวินัย และจิตสำธำรณะ (๒) พัฒนำศักยภำพคน
ให้มีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ อำทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีกำรพัฒนำ
ทักษะทำงสมองและทำงสังคมที่เหมำะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ 
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(๓) ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ ปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก
ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพและให้ทุกภำคส่วนค ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพ อำทิ 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทำงสุขภำพและโภชนำกำรที่เหมำะสมกับวัย ปรับปรุงมำตรกำรทำงกฎหมำยและภำษี
ในกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภำพ (๕) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพภำครัฐ
และปรับระบบกำรเงินกำรคลังด้ำนสุขภำพ อำทิ ปรับระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรร่วมกันระหว่ำง
สถำนพยำบำลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภำพ (๖) พัฒนำระบบกำรดูแลและสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม
กับสังคมสูงวัย อำทิ ผลักดันให้มีกฎหมำยกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว และ (๗) ผลักดันให้สถำบันทำงสังคม 
มีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง อำทิ ก ำหนดมำตรกำรดูแลครอบครัวที่เปรำะบำง และส่งเสริม
สถำบันกำรศึกษำให้เป็นแหล่งบริกำรควำมรู้ทำงวิชำกำรท่ีทุกคนเข้ำถึงได้ 

  ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   แนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญ ประกอบด้วย (๑) กำรเพ่ิมโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ ๔๐ 
ที่มีรำยได้ต่ ำสุดสำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐและมีอำชีพ อำทิ ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพให้แก่เด็กและเยำวชนที่ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โดยให้กำรดูแลนักเรียนที่ครอบคลุม
ตั้งแต่กำรสร้ำงรำยได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่ำเดินทำงไปยังสถำนศึกษำ ให้ทุนกำรศึกษำต่อระดับสูง 
(๒) กำรกระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และสวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
อำทิ บริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรสำธำรณสุขที่มีคุณภำพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ผ่ำนกำรพัฒนำระบบส่งต่อ
ผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภำค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และ (๓) เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงินฐำนรำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ มีสิทธิในกำรจัดกำรทุนที่ดินและทรัพยำกรภำยในชุมชน อำทิ สนับสนุน
กำรให้ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน กำรปรับองค์กรกำรเงินของชุมชน
ให้ท ำหน้ำที่เป็นสถำบันกำรเงินในระดับหมู่บ้ำน/ต ำบลที่ท ำหน้ำที่ทั ้งกำรให้กู้ยืมและกำรออม และจัดตั้ง
โครงข่ำยกำรเงินฐำนรำกโดยมีธนำคำรออมสินและธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่ำย 

  ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   แนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญ ประกอบด้วย (๑) กำรบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้ำนกำรคลัง 
อำทิ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดแผนงำนโครงกำร กำรจัดสรรงบประมำณ กำรบริหำร และกำรตรวจสอบ
กระบวนกำรงบประมำณ และด้ำนกำรเงิน อำทิ เพิ่มประสิทธิภำพของระบบกำรเงินและสถำบันกำรเงิน
ทั้งในตลำดเงินและตลำดทุนให้สำมำรถสนับสนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ และ (๒) กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่ำ
ระหว่ำงภำคเกษตร อุตสำหกรรม บริกำร และกำรค้ำกำรลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ 
โดยยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน ต่อยอดควำมเข้มแข็งของอุตสำหกรรม
ที่มีศักยภำพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วำงอนำคตรำกฐำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันในเชิงธุรกิจของภำคบริกำร ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยและกฎระเบียบ
เพ่ือส่งเสริมกำรค้ำที่เป็นธรรมและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน 

  ๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   แนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญ ประกอบด้วย (๑) กำรรักษำฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ สร้ำงสมดุล
ของกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม (๒) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ
เพื่อให้เกิดควำมมั่นคง สมดุล และยั่งยืน (๓) กำรแก้ไขปัญหำวิกฤตสิ่งแวดล้อม (๔) ส่งเสริมกำรผลิตและ
กำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕) สนับสนุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
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ในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (๖) กำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติ  
(๗) กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกลไกแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
และ (๘) กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 

  ๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
   แนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญ ประกอบด้วย (๑) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน เพื่อให้เกิดควำมสงบ
ในสังคมและธ ำรงไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ (๒) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมในกำรรับมือภัยคุกคำมทั้งกำรทหำรและภัยคุกคำมอ่ืนๆ (๓) กำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ
ด้ำนควำมมั่นคง เพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรป้องกัน
ภัยคุกคำมข้ำมชำติ (๔) กำรรักษำควำมม่ันคงและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ ำนำจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (๕) กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงเพ่ือกำรพัฒนำ เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องกัน
ระหว่ำงแผนงำนที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงกำรพัฒนำภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

  6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
   แนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ และ
คุณภำพบุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำมโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่เหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ (๒) ปรับปรุง
กระบวนกำรงบประมำณ และสร้ำงกลไกในกำรติดตำมตรวจสอบกำรเงินกำรคลั งภำครัฐ เพ่ือให้กำรจัดสรร
และกำรใช้จ ่ำยมีประส ิทธิภำพ (๓) เพิ ่มประสิทธิภำพและยกระดับกำรให ้บริกำรสำธำรณะให ้ได้
มำตรฐำนสำกล เพ่ือให้ประชำชนและภำคธุรกิจได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และอ ำนวยควำมสะดวก
ตรงตำมควำมต้องกำร (๔) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชำชน
ได้รับกำรบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและทั่วถึง (๕) ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (๖) ปฏิรูปกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมให้มีควำมทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสำกลหรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศ 

  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   แนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญ ประกอบด้วย (๑) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนขนส่ง อำทิ 
พัฒนำระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ำยหลักในกำรเดินทำงและขนส่งของประเทศ พัฒนำโครงข่ำยถนน พัฒนำระบบ
ขนส่งทำงอำกำศ และพัฒนำระบบขนส่งทำงน้ ำ (๒) กำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบขนส่ง อำทิ กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจำกกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน และพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรในสำขำขนส่ง  
(๓) พัฒนำระบบโลจิสติกส์ อำทิ พัฒนำและยกระดับมำตรฐำนระบบกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน
ให้ได้มำตรฐำนสำกล และพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ (๔) พัฒนำด้ำนพลังงำน 
อำทิ จัดหำพลังงำนให้เพียงพอและสร้ำงควำมมั่นคงในกำรผลิตพลังงำน เพิ่มศักยภำพกำรบริหำรจัดกำร  
กำรผลิต และกำรใช้พลังงำนทดแทนและพลังงำนสะอำด (๕) พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล อำทิ พัฒนำและปรับปรุง
โครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ และส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงธุรกิจ และ (๖) พัฒนำระบบน้ ำประปำ อำทิ พัฒนำระบบน้ ำประปำให้ครอบคลุม
และทั่วถึง และกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้น้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรสร้ำงนวัตกรรม 

  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   แนวทำงกำรพัฒนำที่คัญ ประกอบด้วย (๑) เร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำและผลักดัน
สู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และเชิงสังคม อำทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนำกลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภำพ
พัฒนำได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น ำสู่กำรพัฒนำแบบก้ำวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและ
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นวัตกรรมทำงสังคมเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน (๒) พัฒนำผู้ประกอบกำร
ให้เป็นผู้ประกอบกำรทำงเทคโนโลยี อำทิ ส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้มีบทบำทหลักด้ำนนวัตกรรม เทคโนโลยี 
และร่วมก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำนวัตกรรม ส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมด้ำนกำรออกแบบและกำรจัดกำรธุรกิจ
ที่ผสำนกำรใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลำยในกลุ่มผู้ประกอบกำรธุรกิจของไทย และ (๓) พัฒนำสภำวะแวดล้อมของ
กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้ำนบุคลำกรวิจัย อำทิ กำรเร่งกำรผลิตบุคลำกร
สำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำรโดยเฉพำะในสำขำ  STEM และ
พัฒนำศักยภำพนักวิจัยให้มีทั้งควำมรู้และควำมเข้ำใจในเทคโนโลยี 

  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
   แนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญ ประกอบด้วย (๑) กำรพัฒนำภำคเพ่ือสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้
กระจำยตัวอย่ำงทั่วถึง พัฒนำภำคเหนือให้เป็นฐำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มูลค่ำสูง พัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้หลุดพ้นจำกควำมยำกจนสู่เป้ำหมำยกำรพ่ึงตนเอง พัฒนำภำคกลำงเป็นฐำนเศรษฐกิจชั้นน ำ พัฒนำภำคใต้
เป็นฐำนกำรสร้ำงรำยได้ที่หลำกหลำย (๒) กำรพัฒนำเมือง อำทิ พัฒนำสภำพแวดล้อมเมืองศูนย์กลำงของจังหวัด
ให้เป็นเมืองน่ำอยู่ ส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมืองอย่ำงมีบูรณำกำรภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของส่วนกลำง 
ส่วนท้องถิ่น ภำคประชำสังคม และภำคเอกชน พัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมือง และ (๓) กำร
พัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจ อำทิ พัฒนำฟ้ืนฟูพื้นที่บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐำนกำรผลิตอุตสำหกรรม
หลักของประเทศที่ขยำยตัวอย่ำงมีสมดุล มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับศักยภำพของพ้ืนที่ พัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชำยแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน  และ
เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

  ๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
    แนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญ ประกอบด้วย (๑) ขยำยควำมร่วมมือทำงกำรค้ำและกำรลงทุนกับ
มิตรประเทศ และแสวงหำตลำดใหม่ส ำหรับสินค้ำและบริกำรของไทย (๒) พัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง 
โลจิสติกส์ และโทรคมนำคมในกรอบควำมร่วมมืออนุภูมิภำคภำยใต้แผนงำน  GMS, ACMECS, IMT-GT, 
BIMSTEC และ JDS และภูมิภำคอำเซียนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและลดต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ (๓) พัฒนำและ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ กำรบริกำร และกำรลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภำค (๔) ส่งเสริมกำรลงทุนไทย
ในต่ำงประเทศของผู้ประกอบกำรไทย (๕) เปิดประตูกำรค้ำและพัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำน
ในลักษณะหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภำคและภูมิภำคที่มีควำมเสมอภำคกัน (๖) สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน
กำรพัฒนำกับประเทศในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำประเทศ (๗) เข้ำร่วมเป็นภำคีควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศโดยมีบทบำทท่ีสร้ำงสรรค์ (๘) ส่งเสริมควำมร่วมมือกับภูมิภำคและนำนำชำติในกำรสร้ำงควำมม่ันคงใน
ทุกด้ำนที่เกี ่ยวกับเรื ่องควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน (๙) บูรณำกำรภำรกิจด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศและด้ำนกำรต่ำงประเทศ และ (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดกำรปรับตัวภำยในประเทศที่ส ำคัญ 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 วิสัยทัศน์ (Vision)  
 “คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” 
 วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  
  ๑) เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ  
  ๒) เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและยุทธศำสตร์ชำติ 
  ๓) เพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี และร่วมมือ
ผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   
  ๔) เพ่ือน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำภำยในประเทศลดลง 
 เป้าหมาย  
 1. เป้าหมายด้านผู้เรียน  (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 

 3Rs ได้แก่ กำรอ่ำนออก (Reading) กำรเขียนได้(Writing) และกำรคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
 8Cs ได้แก่ ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และทักษะในกำรแก้ปัญหำ (Critical Thinking 

and Problem Solving) ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) 
ท ักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะผู้น ำ (Collaboration, Teamwork and 
Leadership) ทักษะด้ำนกำรสื่ อสำร สำรสนเทศ และกำรรู้ เท่ ำทั นสื่ อ  (Communications, 
Information and Media Literacy) ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(Computing and ICT Literacy) ทักษะอำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้(Career and Learning Skills) 
และควำมมีเมตตำ กรุณำ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

 2. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 
  ๑) ประชำกรทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง (Access) 
  ๒) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนอย่ำงเท่ำเทียม (Equity)  
  ๓) ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถเต็มตำมศักยภำพ (Quality) 
  ๔) ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือกำรลงทุนทำงกำรศึกษำที่คุ้มค่ำและบรรลุเป้ำหมำย (Efficiency)  
  ๕) ระบบกำรศึกษำที่สนองตอบและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา 
 แผนกำรศึกษำแห่งชำติได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรศึกษำภำยใต้ ๖ ยุทธศำสตร์หลักที่สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี เพื่อให้แผนกำรศึกษำแห่งชำติบรรลุเป้ำหมำยตำมจุดมุ ่งหมำย วิสัยทัศน์และ
แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
 เป้ำหมำย  1.1 คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  
    1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่  
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   แนวทำงกำรพัฒนำ คือ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ
และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดับคุณภำพและ
ส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพื้นที่พิเศษ  
ทั้งที่เป็นพ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตำมแนวตะเข็บชำยแดนและพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติศำสนำ 
และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบและแรงงำนต่ำงด้ำว พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรจัดระบบกำรดูแลและ
ป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ อำทิ อำชญำกรรมและควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ ยำเสพติด ภัยพิบัติ
จำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ เป็นต้น และมีแผนงำนและโครงกำรส ำคัญ เช่น โครงกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษ เป็นต้น 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ  
  เป้ำหมำย ๒.๑ ก ำลังคนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด
งำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
     ๒.๒ สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญ
และเป็นเลิศเฉพำะด้ำน  
        ๒.๓ กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและ
มูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ  

   แนวทำงกำรพัฒนำ คือ ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในสำขำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดงำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญ
และเป็นเลิศเฉพำะด้ำน ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและ
มูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ และมีแผนงำนและโครงกำรส ำคัญ เช่น โครงกำรจัดท ำแผนผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้
ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดงำนในกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย เป็นต้น 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  เป้ำหมำย  ๓.๑ ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทย และทักษะ และ
คุณลักษณะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
       ๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำและมำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ  
       ๓.๓ สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้
ตำมหลักสูตรอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน  
       ๓.๔ แหล่งเรียนรู้  สื่อต ำรำเรียน นวัตกรรม และสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและ
มำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่  
     ๓.๕ ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำม และประเมินผลมีประสิทธิภำพ  
      ๓.๖ ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้มำตรฐำนระดับสำกล  
     ๓.๗ ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน 
  แนวทำงกำรพัฒนำ คือ ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้สื่อต ำรำเรียน และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ให้มีคุณภำพ 
มำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ สร้ำงเสริมและปรับเปลี่ยน
ค่ำนิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพัฒนำระบบและกลไกกำรติดตำม 
กำรวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ และมีแผนงำนและโครงกำรที่ส ำคัญ เช่น โครงกำรผลิตครู
เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น เป็นต้น 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
  เป้ำหมำย  ๔.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
       ๔.๒ กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
       ๔.๓ ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน เพ่ือกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมิน และรำยงำนผล 
   แนวทำงกำรพัฒนำ คือ เพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำที่มีมำตรฐำน เชื่อมโยง
และเข้ำถึงได้และมีแผนงำนและโครงกำรส ำคัญ  เช่น โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลรำยบุคคลทุกช่ว งวัย 
ทั้งด้ำนสำธำรณสุข สังคม ภูมิสำรสนเทศ แรงงำน และกำรศึกษำ เป็นต้น 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  เป้ำหมำย   ๕.๑ คนทุกช่วงวัย มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิด
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ  
       ๕.๒ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ  
       ๕.๓ กำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   แนวทำงกำรพัฒนำ คือ ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร 
กระบวนกำรเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และืือกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ  และพัฒนำองค์ควำมรู้งำนวิจัย และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแผนงำนและโครงกำรส ำคัญ เช่น โครงกำรน้อมน ำศำสตร์
พระรำชำสู่กำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพคนทุกช่วงวัย โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม โครงกำรโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
  เป้ำหมำย  ๖.๑ โครงสร้ำง บทบำท และระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีควำมคล่องตัว 
ชัดเจน และสำมำรถตรวจสอบได้ 
      ๖.๒ ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
       ๖.๓ ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนและพ้ืนที่  
       ๖.๔ กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะ
ที่แตกต่ำงกันของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรก ำลังแรงงำนของประเทศ 
       ๖.๕ ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรม 
สร้ำงขวัญก ำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ  
    แนวทำงกำรพัฒนำ คือ ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ ปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับระบบกำรเงิน
เพื่อกำรศึกษำ พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครูอำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และมีแผนงำนและ
โครงกำรส ำคัญ เช่น โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก โครงกำรพัฒนำระบบจัดสรร
งบประมำณเพ่ือกำรศึกษำ และโครงกำรทดลองน ำร่องระบบกำรจัดสรรเงินผ่ำนด้ำนอุปสงค์และอุปทำน เป็นต้น 
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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 

   นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562  - 2565) เป็นนโยบำย
และแผนหลักของชำติที่เป็นกรอบหรือทิศทำงกำรด ำเนินกำรป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคำม 
เพ่ือธ ำรงไว้ซึ่งควำมมั่นคงแห่งชำติ โดยก ำหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงำนของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทำง
หรือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ ในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ กำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์หรือแผนด้ำนควำมมั่นคงเฉพำะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชำติ แผนบริหำรวิกฤตกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับควำมมั่นคงแห่งชำติ หรือก ำหนดแผนงำนหรือโครงกำรที่เกี่ยวกับนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคง
แห่งชำติหรือกำรปฏิบัติรำชกำรอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
ซึ่งมีแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 19 แผน ได้แก่ 1) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์ 
2) กำรข่ำวกรองและกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง 3) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก
ของชำติภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) กำรพัฒนำระบบ
กำรเตรียมควำมพร้อมแห่งชำติ 5) กำรพัฒนำศักยภำพกำรป้องกันประเทศ 6) กำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง 
7) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 8) กำรบริหำรจัดกำรผู้หลบหนีเข้ำเมือง 
9) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ 10) กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 11) กำรเสริมสร้ำง
ควำมม่ันคงของชำติจำกภัยทุจริต 12) กำรรักษำควำมม่ันคงพ้ืนที่ชำยแดน 13) กำรรักษำควำมม่ันคงทำงทะเล 
14) กำรป้องกันและแก้ปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ 15) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ 
16) กำรรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 17) กำรรักษำควำมม่ันคงทำงพลังงำน 18) กำรรักษำ
ควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและน้ ำ 19) กำรรักษำควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

   ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภำ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎำคม 2562 โดยรัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  
จ ำแนกเป็นนโยบำยหลัก 12 ด้ำน และนโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบำยหลัก 12 ด้ำน ประกอบด้วย  
1) กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 2) กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศและ
ควำมสงบสุขของประเทศ 3) กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 4) กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก 
5) กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย 6) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจและกำรกระจำย
ควำมเจริญสู่ภูมิภำค 7) กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก 8) กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และ
กำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม  
10) กำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่ งยืน 11) กำรปฏิรูป
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 12) กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนกำรยุติธรรม 
และนโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) กำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน 2) กำรปรับปรุง
ระบบสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 3) มำตรกำรเศรษฐกิจเพื่อรองรับควำมผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก 4) กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนำนวัตกรรม 5) กำรยกระดับศักยภำพ
ของแรงงำน 6) กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต 7) กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
8) กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเ มืองและฝ่ำยรำชกำรประจ ำ 
9) กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้ 10) กำรพัฒนำระบบ
กำรให้บริกำรประชำชน 11) กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) กำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำ 
กำรรับฟังควำมเห็นของประชำชน และกำรด ำเนินกำรเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

   กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบำยและแผนระดับชำติ
ว่ำด้วยควำมมั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำร ซึ่งมีสำระส ำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่ นคงของสังคม
และประเทศชำติ 2) กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ 3) กำรพัฒนำศักยภำพคน ทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ และ 5) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของ
ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

   กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2564) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับ
แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งมีสำระส ำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) กำรจัดกำรศึกษำ 
เพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 2) กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 3) กำรพัฒนำศักยภำพคน ทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ และ 5) กำรพัฒนำประสิทธิภำพ
ของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ
กระทรวงศึกษำธิกำรดังกล่ำว 
 
แผนปฏิบัติราชการะยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบำยและแผนระดับชำติ
ว่ำด้วยควำมมั่นคง และแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
เพ่ือให้ทุกส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และแผนอ่ืน ๆ ในปี พ.ศ. 2563 - 2565 โดยสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำร
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
  “สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตท่ียั่งยืน” 

 พันธกิจ 
  1. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21 
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  4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
และเท่ำเทียม 
  5. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ 
  6. จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
  7. ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0 

 แผนปฏิบัติราชการ 
  เรื่องท่ี 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
  เรื่องท่ี 2 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
  เรื่องท่ี 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
  เรื่องท่ี 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 
  เรื่องท่ี 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เรื่องท่ี 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562 - 2565 ระดับภาค ของส านักงานศึกษาธิการภาค 17 
(ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และตำก) 

  วิสัยทัศน์ 
   “จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำก ำลังคนบนเส้นทำงวิถีชีวิตและเส้นทำงเศรษฐกิจ EWEC และ LIMEC” 

  พันธกิจ 
   1. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ 
   2. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงอำชีพและกำรมีงำนท ำ 
   3. พัฒนำศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระดับภูมิภำคและประเทศ 
   4. ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน 

  เป้าประสงค์ 
   1. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ 
   2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
และประเทศ 
   3. ระบบบริหำรและกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ บูรณำกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำโดยภำคี
เครือข่ำยควำมร่วมมือ 

  ยุทธศาสตร์ 
   1. พัฒนำระบบสำรสนเทศและกำรวิจัย 
   2. พัฒนำคนสู่จุดหมำยแห่งคุณภำพชีวิต 
   3. ส่งเสริมกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมเทคโนโลยี 
   4. สร้ำงโครงข่ำยกระบวนกำรมีส่วนร่วมและควำมรับผิด รับชอบ 
   5. สร้ำงอำชีพและรำยได้บนพื้นฐำนของเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ 5 จังหวัด 
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  มาตรการ/จุดเน้น 
   1. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ 
   2. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ กำรอำชีวศึกษำ เพ่ืออำชีพและกำรมีงำนท ำ 
   3. ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน 
   4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ นวัตกรรมและกำรวิจัย 
   5. ส่งเสริมกำรมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
   6. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะก้ำวสู่ Thailand 4.0 และศตวรรษที่ 21 

  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนของผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
   2. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและมำตรฐำนกำรศึกษำด้ำนอำชีพ 
   3. พัฒนำผู้เรียนให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
   4. พัฒนำหน่วยงำนและองค์กรทำงกำรศึกษำให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้มุ่งสู่สัมมำชีพ 
   5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกภำคส่วน 
   6. ส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัยและกำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำสังคมและคุณภำพกำรศึกษำ 
   7. ติดตำมประเมินผลและวัดผลคุณภำพกำรศึกษำ 
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แผนพัฒนาจังหวัดตาก พ.ศ. 2561 - 2564 

  วิสัยทัศน์  
         “เมืองน่ำอยู่  ประตูกำรค้ำชำยแดน” 

  พันธกิจ 
         1. เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน ให้มีรำยได้และคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
         2. เพื่ออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
         3. เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตรและเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำทำงกำรเกษตร 
         4. เพ่ือพัฒนำกำรท่องเที่ยว สินค้ำ OTOP และส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน ในพ้ืนที่กำรค้ำชำยแดน 
และเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
        5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรป้องกันรักษำควำมมั่นคง ควำมสงบเรียบร้อย 

  เป้าประสงค์ 
          1.ประชำชนได้รับกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน มีคุณภำพชีวิตและสุขภำพที่ดีขึ้น น้อมน ำปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
          2. ทรัพยำกรธรรมชำติได้รับกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันรักษำให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน 
          3. ส่งเสริมกำรท ำเกษตรอินทรีย์ เกษตรอุตสำหกรรม เพ่ือสร้ำงมูลค่ำ และเพ่ิมช่องทำงจ ำหน่ำยสินค้ำ 
โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรตลำด 
          4. เพ่ิมศักยภำพกำรท่องเที่ยว ธุรกิจบริกำร และผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีคุณภำพ ยกระดับมำตรฐำน
กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและสร้ำงรำยได้ให้กับประชำชนในพื้นที่ 
          5. เพ่ิมศักยภำพกำรค้ำชำยแดน และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เชื่อมโยงกับอนุภูมิภำค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยำยฐำนเศรษฐกิจและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
          6. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และประชำชนมีควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

  เป้าหมายการพัฒนา  
   ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สรำงมูลคำเพ่ิมจำกสินคทำงเกษตร และสรำงรำยไดจำกกำรทองเที่ยว 
ธุรกิจบริกำร และกำรคำกำรลงทุนในพ้ืนที่ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตาก พ.ศ. 2561 - 2564  มีดังนี้ 
   1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
    เป้ำประสงค ์ เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน ให้มีรำยได้และคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
    ตัวชี้วัด  รำยได้เฉลี่ยของครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 
    กลยุทธ์ 1. พัฒนำระบบสุขภำพ กำรศึกษำ กำรเรียนรู้ กำรท ำงำน รำยได้ ที่อยู่อำศัย 

ครอบครัว ชุมชน และกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ ส่งเสริมกำรเรียนรู้หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

      2. พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน ถนน ไฟฟ้ำ ประปำให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 
   2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    เป้ำประสงค ์  เพ่ือป้องกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหำรจัดกำร ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    ตัวชี้วัด  จ ำนวนพื้นที่ป่ำไม้ ส ำรวจจำกภำพถ่ำยดำวเทียม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ต่อปี 
    กลยุทธ์  1. ป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
       2. ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทน และบริหำรจัดกำรขยะ น้ ำเสียอย่ำงยั่งยืน 
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   3. การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร 
    เป้ำประสงค ์  เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตรและเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำทำงกำรเกษตร 
    ตัวชี้วัด  มูลค่ำผลผลิตกำรเกษตรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี 
    กลยุทธ์  1. ส่งเสริมกำรท ำกำรเกษตรปลอดภัย เกษตรผสมผสำนอย่ำงยั่งยืน 
       2. พัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร 
   4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 
    เป้ำประสงค ์  เพ่ือพัฒนำกำรท่องเที่ยว สินค้ำ OTOP และส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนในพ้ืนที่

กำรค้ำชำยแดน และเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
    ตัวชี้วัด  1. รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี 
       2. สัดส่วนมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนต่อ GPP (%) ร้อยละ 5 
    กลยุทธ์  1. พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว กำรประชำสัมพันธ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกนักท่องเที่ยว 
       2. พัฒนำคุณภำพและเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP 
       3. ส่งเสริมกำรค้ำชำยแดน และเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
   5. การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความม่ันคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย 
    เป้ำประสงค ์  1. กำรบริหำรจัดกำรเพื่อป้องกันรักษำควำมมั ่นคงชำยแดน กำรรักษำ

ควำมสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ 
       2. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐให้มีประสิทธิภำพ 
    ตัวชี้วัด  ร้อยละของภำพรวมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมที่รัฐบำลก ำหนด 

(ร้อยละ 96) 
    กลยุทธ์  1. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย และควำมมั่นคงชำยแดน         
       2. พัฒนำระบบกำรให้บริกำร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประชำชน และข้ำรำชกำร 
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นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ประกาศกระทรวงศึกษาธ ิการ  เรื ่อ ง  น โยบายและจุด เน ้น  ของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุเป้ำหมำย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จึงประกำศ
นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้ส่วนรำชกำรในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรยึดเป็นกรอบกำรด ำเนินงำนในกำรจัดท ำแผนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำ ปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำให้มีคุณภำพ ประสิทธิภำพในทุกมิติ
โดยใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ เพ่ือมุ่งเปำ้หมำย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 

 หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 กระทรวงศึกษำธิกำรมุ่งมั่นด ำเนินกำรภำรกิจหลักตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ป ี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 กำรพัฒนำ กำรเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
และนโยบำยรัฐบำลทั้งในส่วนนโยบำยหลักด้ำนกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพของ
คนไทยทุกช่วงวัย และนโยบำยเร่งด่วน เรื่องกำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจำกนี้ ยังสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นอื่น ๆ  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
(พ .ศ .  2561 – 2564) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
รวมทั้งนโยบำยและแผนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำดหวังว่ำผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับกำรพัฒนำในทุกมิติ 
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ และมีควำมพร้อมร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ สู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ดังนั้น ในกำรเร่งรัดกำรท ำงำนภำพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับสังคม และ
ผลักดันให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและประสิทธิภำพในทุกมิติ กระทรวงศึกษำธิกำรจึงก ำหนดนโยบำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่งปฏิรูปองค์กำรเพ่ือหลอมรวม  
ภำรกิจและบุคลำกร เช่น ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ ำนกฎหมำย ฯลฯ 
ที่สำมำรถลดกำรใช้ทรัพยำกรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภำพและควำมเป็นเอกภำพ รวมทั้งกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล 
เข้ำมำช่วยทั้งกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรศึกษำรองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัล 
 2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนกำรวำงแผนงำน/
โครงกำรแบบร่วมมือและบูรณำกำร ที่สำมำรถตอบโจทน์ของสังคมและเป็นกำรพัฒนำที่ยั่งยืนรวมทั้ง
กระบวนกำรจัดท ำงบประมำณที่มีประสิทธิภำพและใช้จ่ำยอย่ำงคุ้มค่ำ ส่งผลให้ภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ 
ภำคเอกชน และนำนำชำติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมำกยิ่งขึ้น 
 3 . ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
โดยมุ่งบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับกำรปฏิรูปองค์กำร รวมทั้งพัฒนำสมรรถนะและควำมรู้
ควำมสำมำรถของบุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนรองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัล 
 4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม ถึง
กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำมำรถตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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 จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  1.1  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิ 
   - จัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ รวมทั้งแนวทำง
กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกและกำรวัดประเมินผลเพื่อพัฒนำผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ 
   - ส่งเสริมกำรพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมควำมต้องกำร
จ ำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยและแตกต่ำงหลำกหลำยตำมบริบทของพ้ืนที่ 
   - พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ โดยจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จำกประสบกำรณ์จริงหรือจำกสถำนกำรณ์จ ำลอง 
ผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์ มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้มำกขึ้น 
   - พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรด ำรงชีวิตและสร้ำงอำชีพ 
อำทิ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภำวะและทัศนคติที่ดีต่อกำรดูแลสุขภำพ 
  1.2 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   - จัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภำษำอังกฤษ (English for All) 
   - ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย อำทิ อำชีพที่เหมำะสม 
รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และหลักสูตรกำรดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้น
กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน โรงเรียน และผู้ เรียน หลักสูตรกำรเรียนรู้ออนไลน์  เพ่ือส่งเสริม
ประชำสัมพันธ์สินค้ำออนไลน์ระดับต ำบล 
   - ส่งเสริมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำเพ่ือทักษะอำชีพและกำรมีงำนท ำ ในเขตพัฒนำพิเศษ 
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตำมแนวตะเข็บ ชำยแดน และพ้ืนที่เกำะแก่ง 
ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว) 
   - พัฒนำครูให้มีทักษะ ควำมรู้ และควำมช ำนำญในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญำประดิษฐ์ 
และภำษำอังกฤษ รวมทั้งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบและ
มีเหตุผลเป็นขั้นตอน 
   - พัฒนำครูอำชีวศึกษำที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถในทำงปฏิบัติ (Hands – on Experience) 
เพ่ือให้มีทักษะและควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำกำร โดยร่วมมือกับสถำบันอุดมศึกษำชั้นน ำของประเทศจัดหลักสูตร
กำรพัฒนำแบบเข้มข้นระยะเวลำอย่ำงน้อย 1 ปี 
   - พัฒนำสมรรถนะและควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรกระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีควำมพร้อม
ในกำรปฏิบัติงำนรองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนำสมรรถนะบุคลำกร
ระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
 2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  - พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน้อมน ำยุทธศำสตร์พระรำชทำน
“เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” เป็นหลักในกำรด ำเนินกำร 
  - เฝ้ำระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ โดยเฉพำะภัยจำกยำเสพติด
อำชญำกรรมทำงไซเบอร์ กำรค้ำมนุษย์ 
  - ส่งเสริมให้ใช้ภำษำท้องถิ่นร่วมกับภำษำไทย เป็นสื่อจัดกำรเรียนกำรสอนในพื้นที่ที่ใช้ภำษำ
อย่ำงหลำกหลำย เพื่อวำงรำกฐำนให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ รวมทั้งมีทักษะกำรสื่อสำรและ
ใช้ภำษำท่ีสำมในกำรต่อยอดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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  - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีควำมพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอำสำ โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด 
 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  - สนับสนุนให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำผลิตก ำลังแรงงำนที่มีคุณภำพ ตำมควำมเป็นเลิศของแต่ละ
สถำนศึกษำและตำมบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนำคต 
  - สนับสนุนให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ และจัดกำรเรียนกำรสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
(Data Analysis) และทักษะกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ 
 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  - พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ 
  - ศึกษำและปรับปรุงอัตรำเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยต่อหัวในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้สอดคล้อง
กับสภำพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
  - ระดมสรรพก ำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องพระรำชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 
 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  - เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
  - ส่งเสริมกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สำมำรถเป็นอำชีพ
และสร้ำงรำยได ้
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  - ปฏิรูปองค์กำรเพ่ือลดควำมทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภำพและควำมเป็นเอกภำพของหน่วยงำน
ที่มีภำรกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้ำนประชำสัมพันธ์ ด้ำนต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกฎหมำย เป็นต้น 
  - ปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชำชน ตลอดจนกระทรวงศึกษำธิกำรโดยรวม 
  - สนับสนุนกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ (Big Data) 
  - พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้สอดคล้องกับ
กำรปฏิรูปองค์กำร 
  - สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพได้อย่ำงอิสระ
และมีประสิทธิภำพ ภำยใต้กรอบแนวทำงของกระทรวงศึกษำธิกำร 
  - จัดตั้งหน่วยงำนวำงแผนทำงกำรเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต
บุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร 
  - ส่งเสริมโครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ โดยเน้นปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและ
ภำยนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ 

 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
  1. ให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร น ำนโยบำยและจุดเน้น เป็นกรอบ
แนวทำงมำใช้ในกำรวำงแผนและจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยค ำนึงถึง
มำตรกำร 4 ข้อ ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ให้แนวทำงในกำรบริหำรงบประมำณไว้ ดังนี้  
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   (1) งดดูงำนต่ำงประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษำธิกำร 
   (2) ลดกำรจัดอบรมสัมมนำที่มีขนำดใหญ่และใช้งบประมำณมำก  
   (3) ยกเลิกกำรจัดงำน Event และ 
   (4) ทบทวนงบประมำณที่มีควำมซ้ ำซ้อน 
  2. ให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้น
สู่กำรปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นประธำน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและ
ส ำนักตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล สป. เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรตำมล ำดับ โดยมีบทบำท
ภำรกิจในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม ประเมินผลในระดับนโยบำย และจัดท ำรำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ทรำบตำมล ำดับ 
  3. กรณีมีปัญหำในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน ให้ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลและ
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภำคีเครือข่ำยในกำรแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรติดตำม ฯ ข้ำงต้น ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมล ำดับ 
  อนึ่ง ส ำหรับภำรกิจของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่ปฏิบัติในลักษณะงำนในเชิงหน้ำที่ 
(Function) งำนในเชิงยุทธศำสตร์ (Agenda) และงำนในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด ำเนินกำรอยู่ก่อนเมื่อรัฐบำล
หรือกระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยส ำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจำกที่ก ำหนด 
หำกมีควำมสอดคล้องกับหลักกำรนโยบำยและจุดเน้นข้ำงต้น ให้ถือเป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรหลักและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบให้กำรด ำเนินกำรเกิดผลส ำเร็จและมีประสิทธิภำพอย่ำง
เป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธ ิการ  เรื ่อ ง  น โยบายและจุด เน ้น  ของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื ่อง นโยบำยและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษำธิกำร  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ประกำศ ณ วันที่ 27 ธันวำคม 2562 นั้น 
 เนื่องจำกในห้วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) รัฐบำล
จึงได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ซึ่งท ำให้สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ำกับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีควำมจ ำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนินกำรให้มีควำมปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรียน ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ดังนั้น นโยบำย “กำรศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Education Eco – System : 
TE2S) เป็นกำรศึกษำที่เข้ำใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” ดังกล่ำว 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จึงประกำศนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

 หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
 “5. ด ำเนินกำรปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้ำง ที่เป็นเงื่อนไขต่ำง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตำมนโยบำย 
“กำรศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) กำรศึกษำที่เข้ำใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand” โดย 
 - ปลดล็อก กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือกันระหว่ำงภำครัฐ 
ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมให้สำมำรถด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำได้อย่ำงรวดเร็ว รวมถึง
กำรบริหำรกำรศึกษำของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
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 - ปรับเปลี่ยน หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและศักยภำพให้ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผ่ำนศูนย์พัฒนำศักยภำพ
บุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skill และ Re-Skill 
ของตนเองไดต้ลอดเวลำ ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อควำมรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภำพ 
 - เปิดกว้ำง เสรีทำงกำรศึกษำให้ภำคเอกชนที่มีคุณภำพเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ร่วมประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนผ่ำนศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) จำกแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 
 ทั้งนี้ เพื่อน ำไปสู่นักเรียนยกก ำลังสอง ที่เน้นเรียนเพื่อรู้ พัฒนำทักษะเพื่อท ำ ครูยกก ำลังสอง
ที่เน้นเพิ่มคนเก่งมำเป็นครู พัฒนำครูในระบบ ห้องเรียนยกก ำลังสองที่เน้นเรียนที่บ้ำน ถำมท่ีโรงเรียน หลักสูตร
ยกก ำลังสองที่เน้นลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ สื่อกำรเรียนรู้ยกก ำลังสองที่เน้นเรียนผ่ำนสื่อผสมผสำน ผ่ำนช่องทำง
ที่หลำกหลำย ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่ำนแพลตฟอร์มด้ำนกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ 
(Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหำมำตรฐำนจำกผู้ผลิตที่เป็นภำคเอกชน On-Air 
เรียนผ่ำนโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม โดยเนื้อหำมำตรฐำนจำกผู้ผลิตที่เป็นภำคเอกชน 
และ On-Demand ซึ่งสำมำรถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลำ ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียนยกก ำลังสอง
ที่มุ่งเน้นคุณภำพในโรงเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพื่อควำมเป็นเลิศ
ทำงภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชนที่เน้นคุณภำพของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศแล ะ
ควำมเชี่ยวชำญที่สำมำรถตอบโจทย์ทักษะและควำมรู้ที่เพ่ิมควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำน 

 จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
 - พัฒนำครูทุกระดับให้มีทักษะ ควำมรู้ที่จ ำเป็น เพ่ือท ำหน้ำที่วิทยำกรมืออำชีพ (Train The Trainer) 
และขยำยผลกำรพัฒนำผ่ำนศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center 
: HCEC) 
 - จัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่ำนเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้ำง
ให้ภำคเอกชนสำมำรถเข้ำมำพัฒนำเนื้อหำ เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหำรทำงกำรศึกษำมีทำงเลือกในกำรเรียนรู้
ที่หลำกหลำย และตลอดเวลำผ่ำนแพลตฟอร์มด้ำนกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) 
 - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหำรทำงกำรศึกษำมีแผนพัฒนำรำยบุคคลผ่ำนแผนพัฒนำรำยบุคคลสู่ควำมเป็นเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
 - จัดท ำ “คู่มือมำตรฐำนโรงเรียน” เพ่ือก ำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ก ำหนดนโยบำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
โดยยึดหลักของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในอนำคต และ
มุ่งสู่ Thailand 4.0 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และนโยบำย ดังนี้  

วิสัยทัศน์ 
 สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 
 1. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถและมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
และเท่ำเทียม 
 5. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะด้ำนภำษำและกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 6. จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 7. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
เพ่ือพัฒนำมุ่งสู่ Thailand 4.0 

นโยบาย 
 1. ด้านความปลอดภัย 
 พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี
สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 
 2. ด้านโอกาส 
 2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์   
สังคม และสติปัญญำ ให้สมกับวัย 
 2.2 ด ำเนินกำร ให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงมีคุณภำพ  
ตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพ่ือกำรศึกษำต่อ และประกอบอำชีพ 
ตรงตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษสู่ควำมเป็นเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 2.3 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจำก
ระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
 2.4 ส่งเสริมให้กับเด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีทักษะ
ในกำรด ำเนินชีวิต มีพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ พ่ึงตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 3. ด้านคุณภาพ 
 3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
 3.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถภำพและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง นวัตกรรม  
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และ
กำรเลือกศึกษำต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
 3.3 ปรับหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ที่ เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนกำรเรียนรู ้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั ้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู ้ที ่สร้ำงสมดุลทุกด้ำน  
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  
 3.4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู  
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
 4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อน
บนฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  
 4.2 พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็กและโรงเรียน
ที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 4.3 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจ ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 
 4.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ และสถำนศึกษำ
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
 4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำและกำรเพ่ิม
ควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 4.6 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 
กลยุทธ์หน่วยงาน 
 1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 2. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 3. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 4. กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 
 5. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ / ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ

กับกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
85 

2 ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่ศึกษำต่อในโรงเรียนของรัฐเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

20 

3 ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนในวิชำหลัก  (O-NET) 
และด้ำนอิสลำมศึกษำ (I-NET) เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 

 
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1 ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่พิเศษและเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษได้รับกำรพัฒนำ 

กำรจัดกำรศึกษำตำมบริบท 
80 

 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ  80 
2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 

(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึน (*) 
3 

3 จ ำนวนผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถ 
(วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรี กีฬำ) 

29,125 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรระดับดีขึ้นไป  1 
5 จ ำนวนสถำนศึกษำที่ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ 

คณิตศำสตร์ เพ่ิมข้ึน 
200 

6 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำ
และยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) 
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

100 

7 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม ด้ำนกำรอ่ำน 
คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA 

100 

8 ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำนและมีกำรจัดกำรศึกษำ 
เพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 

- 

9 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกำรคัดกรองเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคลเพิ่มข้ึน  - 
10 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพในด้ำนต่ำง ๆ 

เพ่ือกำรประกอบอำชีพ กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสอดคล้อง ตำมสภำพ
ควำมต้องกำรและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลก
ในศตวรรษที่ 21 

80 

(*) เนื่องจำกมีประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง นโยบำยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O-NET) 
ลงวันท่ี 25 ธันวำคม พ.ศ. 2563 เป้ำหมำยในกำรรำยงำนจึงรวมเฉพำะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 เท่ำนั้น 
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4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1 อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับกำรศึกษำต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 

- ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษำ 
- ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (สำมัญ - อำชีวศึกษำ) 

 
100 
100 
100 
78 

2 จ ำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำและกำรพัฒนำสมรรถภำพ 
หรือบริกำรทำงกำรศึกษำที่เหมำะสมตำมควำมจ ำเป็น 

3,630,000 

3 ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่พิเศษ ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบท  80 
4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน  20 

 
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1 ร้อยละของนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม 
80 

 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1 จ ำนวนกระบวนงำนที่ได้รับกำรปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น  2 
2 โครงกำรของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติเพ่ิมข้ึน  20 
3 ร้อยละของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีค่ำคะแนนเฉลี่ยกำรประเมินคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสของหน่วยงำน (ITA) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
90 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นควำมซื่อสัตย์สุจริต  50 
5 ร้อยละของสถำนศึกษำน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำมีควำมอิสระและควำมคล่องตัว

ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเพ่ิมขึ้น 
80 
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ส่วนที่ 3 

ทิศทางการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 ได้ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำร
ในกำรก ำหนดกรอบทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งประกอบด้วยภำคส่วนผู้เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำ เพ่ือก ำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพรอบด้ำน  ปลอดภัย ภำยใต้กำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ ตำมแนววิถีใหม่” 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงหลำกหลำยทั่วถึง มีคุณภำพ
และมีทกัษะชีวิต 
 2. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้นักเรียนมีควำมรู้ มีทักษะ สมรรถนะอย่ำงรอบด้ำน เป็นคนดีและ
มีควำมสุข มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีควำมปลอดภัยและมีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 3. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ และมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 
 4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ ทันสมัย ยึดหลักธรรมำภิบำล โดยเน้นกำรมีส่วนร่วม
ตำมแนววิถีใหม่ 

เป้าประสงค์ 
 1 ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงหลำกหลำยทั่วถึง มีคุณภำพตำมมำตรฐำน  
 2 ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรส่งเสริมให้มีทักษะชีวิต ตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง  
 3. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย 
 4. นักเรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับทุกคนมีคุณภำพตำมหลักสูตร มีคุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต 
ทักษะอำชีพ มีสมรรถนะ และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 5. นักเรียนทุกคนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือให้มีควำมปลอดภัย และมีควำมสุข 
 6. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
มีทักษะในกำรปฏิบัติงำน และมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
 7. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง  
 8. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมแนววิถีใหม่ที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย 
 9. มีกำรน ำเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่หลำกหลำยมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 
 10. มีระบบกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ค่านิยมขององค์กร 
 “ยึดหลักธรรมำภิบำล ประสำนด้วยกัลยำณมิตร มีจิตบริกำร พัฒนำงำนอย่ำงมีคุณภำพ” 

ค าขวัญเจตจ านงการบริหารงานด้านความสุจริต 
 “ตำก 1 ร่วมใจ ท ำงำนโปร่งใส ไรคอรัปชั่น ยึดมั่นคุณธรรม” 
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นโยบาย 
 1. ด้ำนควำมปลอดภัย 
 2. ด้ำนโอกำส 
 3. ด้ำนคุณภำพ 
 4. ด้ำนประสิทธิภำพ 

กลยุทธ์ 
 1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 2. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 3. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 4. กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 
 5. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ / ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ

กับกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
85 

2 ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนในวิชำหลัก (O-NET) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 
 
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1 ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่พิเศษและเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษได้รับกำรพัฒนำ 

กำรจัดกำรศึกษำตำมบริบท 
- 

 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ  80 
2 จ ำนวนผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถ 

(วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรี กีฬำ) 
100 

3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรระดับดีขึ้นไป  85 
4 จ ำนวนสถำนศึกษำที่ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ 

คณิตศำสตร์ เพ่ิมข้ึน 
5 

5 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำ
และยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) 
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

100 
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3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
6 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม ด้ำนกำรอ่ำน 

คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA 
100 

7 ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำนและมีกำรจัดกำรศึกษำ 
เพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 

- 

8 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกำรคัดกรองเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคลเพิ่มข้ึน  - 
9 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพในด้ำนต่ำง ๆ 

เพื่อกำรประกอบอำชีพ กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสอดคล้อง ตำมสภำพ
ควำมต้องกำรและบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลก
ในศตวรรษท่ี 21 

80 

 

4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1 อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับกำรศึกษำต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 

- ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษำ 
- ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (สำมัญ - อำชีวศึกษำ) 

 
100 
100 
100 
78 

2 จ ำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำและกำรพัฒนำสมรรถภำพ 
หรือบริกำรทำงกำรศึกษำที่เหมำะสมตำมควำมจ ำเป็น 

- ผู้พิกำร 
- ผู้ด้อยโอกำส 

 
 

1,318 
8,912 

3 ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่พิเศษ ได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบท  80 
4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน  20 

 

5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1 ร้อยละของนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิง่แวดล้อม 
80 

 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ที ่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1 จ ำนวนกระบวนงำนที่ได้รับกำรปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น  2 
2 โครงกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์

ต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติเพ่ิมขึ้น  
20 

3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน (ITA)  

90 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นควำมซื่อสัตย์สุจริต  

60 

 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

ส่วนที่ 4 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2564 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รวมวงเงินทั้ งสิ้น 
5,000,000 บำท โดยกำรบริหำรงบประมำณได้ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำ และกำรด ำเนินงำนต้องถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณและ
ระเบียบวิธีกำรบริหำรงบประมำณกำรเงิน กำรคลัง ซึ่งวงเงินงบประมำณที่ใช้ด ำเนินกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 จ ำแนกดังนี้ 

 งบรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
 -  ส ำหรับบริหำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   จ ำนวน  2,500,000  บำท 

 งบพัฒนา/งบตามนโยบาย สพฐ. 
 -  ส ำหรับด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม   จ ำนวน  2,500,000 บำท 
   

  รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

แผนบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
(งบรายจ่ายประจ าปี) 

 

ที ่ รายการ งบประมาณ (บาท) 

1 รายจ่ายประจ าภายในปีงบประมาณ  

 1.1 ค่ำสำธำรณูปโภค 707,400 

 1) ค่ำไฟฟ้ำ          (397,400 บำท)  

 2) ค่ำน้ ำประปำ       (80,000 บำท)  

 3) ค่ำโทรศัพท์       (100,000 บำท)  

 4) ค่ำไปรษณีย์         (80,000 บำท)  

 5) ค่ำเคเบิ้ล            (50,000 บำท)  

 1.2 ค่ำซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ 200,000 

 1.3 ค่ำถ่ำยเอกสำร 50,000 

 1.4 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง     100,000 

 1.5 ค่ำวัสดุส ำนักงำนฯ 200,000 

 1.6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 100,000 

 1.7 ค่ำจัดจ้ำงบุคลำกร  จ ำนวน  9  อัตรำ 1,056,000 

2 งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  1   

86,600 

รวมทั้งสิ้น 2,500,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
(งบพัฒนา/งบตามนโยบาย สพฐ.) 

 
แยกตามนโยบาย สพฐ 

ที ่ นโยบาย สพฐ. จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1 ด้ำนควำมปลอดภัย 8 185,010 

2 ด้ำนโอกำส 5 115,760 

3 ด้ำนคุณภำพ 29 1,394,210 

4 ด้ำนประสิทธิภำพ 16 805,020 

รวมทั้งสิ้น 58 2,500,000 

 

 

แยกตามกลยุทธ์ 

ที ่ กลยุทธ์ จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ื อควำมมั่ นคงของสั งคมและ
ประเทศชำติ 

7 119,110 

2 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ 

2 60,000 

3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 29 1,711,350 

4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

4 75,000 

5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1 13,000 

6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 15 521,540 

รวมทั้งสิ้น 58 2,500,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

 แยกตามกลุ่มงานภายใน 

ที ่ กลุ่มงาน จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1 กลุ่มอ ำนวยกำร 6 352,685 

2 กลุ่มนโยบำยและแผน 3 81,820 

3 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 

1 40,800 

4 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ - - 

5 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 2 190,000 

6 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 5 536,450 

7 กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 32 1,156,490 

8 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 8 131,755 

9 หน่วยตรวจสอบภำยใน 1 10,000 

10 กลุ่มกฎหมำยและคดี - - 

รวมทั้งสิ้น 58 2,500,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

สรุปโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

(แยกตามนโยบาย สพฐ.) 

ที ่ โครงการ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 ด้านความปลอดภัย     

1 ป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพตดิในสถำนศึกษำ สพป.ตำก เขต 1 ประจ ำปี 2564 ส่งเสริมฯ/นิตยำ    20,120  

2 ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด สพป.ตำก เขต 1 ปีงบประมำณ 2564 ส่งเสริมฯ/นิตยำ - 

3 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันใน
โรงเรียนประถมศึกษำ 

ส่งเสริม/ณัฐมน    15,635  

4 ส่งเสริมวินัยจรำจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ส่งเสริม/ณัฐมน - 

5 อุ่นกำย อุ่นใจ ต้ำนภัยหนำว ส่งเสริม/ณัฐมน    43,000  

6 รักษ์เรำ รักสุขภำพ ส่งเสริม/ขวัญฤทัย 13,000 

7 กำรพัฒนำสื่อควำมรู้เกี่ยวกับกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(Covid 2019) 

นิเทศฯ/ปรำณ,ี  
จักษภณ 

20,990 

8 พัฒนำและปรับปรุงสถำนท่ีท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน (5ส.) อ ำนวยกำร/ฬรุิยำ    72,265  

 ด้านโอกาส     

9 กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมแนวทำงตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมรับกำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียง และกำรเขียนแผนบูรณำกำร
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

นิเทศ/รตัติยำ      38,760  

10 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนกลุม่สำระกำรเรียนรู้งำนอำชีพระดับประถมศึกษำ นิเทศฯ/พัชญภณ    17,000  

11 อบรมเชิงปฏิบัติกำรผลิตสื่อกำรเรยีนกำรสอนส ำหรบันักเรียนพิกำรเรียนรวม นิเทศ/ร ำเพย    25,000  

12 ประกันโอกำสทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมฯ/ภณัฑิรำ    15,000  

13 กำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำน อ ำนวยกำร/ภำณุวัฒน์    20,000  

 ด้านคุณภาพ     

14 จัดซื้อสื่อส่งเสริมภมูิปัญญำท้องถิ่นจังหวัดตำก นิเทศฯ/ปรำณ ี  100,000  

15 กำรพัฒนำวิดีทัศน์แนวทำงกำรสอนคณิตศำสตร์ ประจ ำปี 25๖๔ นิเทศฯ/ปรำณ ี    10,000  

16 กำรแข่งขันทักษะควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ (Math Challenge)  
ประจ ำปี 2564 

นิเทศฯ/ปรำณ ี    50,000  

17 กำรพัฒนำนวัตกรรมวิดโีอสื่อกำรสอนวิดีโอออนไลน ์ นิเทศฯ/ปรำณ,ี  
จักษภณ 

   14,800  

18 ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรูด้้วย Active Learning นิเทศฯ/กรรณิกำ    39,480  

19 กำรจัดกำรเรยีนรูสู้่กำรพัฒนำงำนวิจัยในช้ันเรียน นิเทศฯ/กรรณิกำ      3,000  

20 เครือข่ำยคร ูสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร นิเทศฯ/วริญญำ   49,200  

21 พัฒนำภำษำอังกฤษสื่อสำรส ำหรับครูสอนภำษำอังกฤษ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 

นิเทศฯ/วริญญำ    20,000  

22 กำรพฒันำภำษำอังกฤษสื่อสำรส ำหรับบุคลำกร ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำตำก เขต 1 

นิเทศฯ/วริญญำ   25,000  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

ที ่ โครงการ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

23 อบรมเชิงเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครผูู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรยีน
นักเรียนช้ัน ป.1 (RT) ของโรงเรียนในสังกัด 

นิเทศ/รตัติยำ       10,000  

24 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรพฒันำเครือข่ำยโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ นิเทศ/รตัติยำ       10,000  

25 กำรอบรมปฏิบัติกำร อบรมกำรจดักำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณส ำหรับครู
ประถมศึกษำปีท่ี ๑–๓  และ ๔–๖ Coding for grade ๑–๓ and 4-6 
Teacher (C๔T-๒) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 

นิเทศ/เชำวลติ     50,000  

26 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำรปูแบบกำรด ำเนินงำนระบบประกนัคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำของโรงเรียน สงักัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำตำก เขต 1 

นิเทศ/เชำวลติ     30,000  

27 ห้องเรียนคณุภำพสูโ่รงเรียนคณุภำพ นิเทศฯ/มุกดำ     20,260  

28 ยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติ (NT, O-net)  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

นิเทศฯ/มุกดำ     10,000  

29 กำรคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ ์ ประจ ำปี 2564 นิเทศ/พรทิพย ์    30,000  

30 พัฒนำกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทย  นิเทศ/พรทพิย ์     10,000  

31 กำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2563 นิเทศ/กรณุำ     37,600  

32 พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ศลิปะ (ทัศนศิลป์) นิเทศ/ร ำเพย     20,000  

33 กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย เพื่อแก้ไขปัญหำกำรอ่ำนไม่ออก 
เขียนไมไ่ดสู้่กำรพัฒนำทกัษะกำรอ่ำนอย่ำงเข้ำใจ และเขยีนสื่อสำรอยำ่งมีประสิทธภิำพ 

นิเทศฯ/พัทยำ     65,000  

34 แลกเปลีย่นเรยีนรู้และศึกษำดูงำนกำรปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรศึกษำในยุค Digital Technology 

พัฒนำฯ/อรทัย     54,370  

35 กำรพัฒนำส่งเสริมสมรรถนะของครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้นตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ 

พัฒนำฯ/อรทัย     15,400  

36 สร้ำงขวัญก ำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

พัฒนำฯ/อรทัย     32,200  

37 พัฒนำและเสริมสรำ้งศักยภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำสูค่วำมเป็นเลิศในยุคดิจิทัล พัฒนำฯ/อรทัย   429,930  

38 พัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน พัฒนำฯ/อรทัย       4,550  

39 กำรยกย่องเชิดชูเกียรติผูบ้ ำเพ็ญประโยชน์ให้กับส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำตำก เขต 1 

บุคคล/ทรงยศ   161,600  

40 สร้ำงควำมเข้มแขง็องค์กรสภำนักเรียน ส่งเสริม     25,000  

41 อบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยใช้แพลตฟอรม์เป็นฐำน  
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ICT/สันทัศน์     40,800  

42 ประชุมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรบริหำรจดักำรศึกษำของ 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 

อ ำนวยกำร/รัชเกล้ำ     26,020  

 ด้านประสิทธิภาพ   

43 ช่ืนชมยินดีศักดิ์ศรีชำว สพป.ตำก เขต 1 นิเทศฯ/สุรศักดิ ์   160,000  

44 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพศึกษำนิเทศก์ นิเทศฯ/สุรศักดิ ์     20,000  

45 กำรประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. นิเทศฯ/พัชญภณ     45,000  

46 เสรมิสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ นิเทศฯ/พัชญภณ     10,000  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

 
ที ่ โครงการ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

47 กำรพัฒนำคุณภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
เพื่อพัฒนำกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำและกำรพัฒนำเครือข่ำยครวูิชำกำร 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ 

นิเทศฯ/พัทยำ   130,000  

48 กำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรนิเทศ ตดิตำมประจ ำปี เพื่อกำรพัฒนำเครอืข่ำย    
กำรนิเทศ ติดตำมอย่ำงมคีุณภำพ 

นิเทศฯ/พัทยำ     50,400  

49 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลประจ ำปีงบประมำณ  2564 นิเทศ/พรทิพย ์     10,000  

50 กำรศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำโรงเรยีนขนำดเล็กในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

นิเทศ/ร ำเพย     25,000  

51 ประชุมเพื่อพัฒนำศักยภำพกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำของ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 

อ ำนวยกำร/รัชเกล้ำ   116,600  

52 พัฒนำสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนของลูกจ้ำงประจ ำและ
ลูกจ้ำงช่ัวครำว ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 

อ ำนวยกำร/ฬรุิยำ     72,800  

53 เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ อ ำนวยกำร/ฬรุิยำ     45,000  

54 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบรหิำรจดักำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1และสถำนศึกษำ 

แผน/เฉลียว 47,000  

55 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 แผน/เฉลียว     22,920  

56 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2564 แผน/เฉลียว    11,900  

57 เสรมิสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคล บุคคล/ทรงยศ    28,400  

58 ตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด หน่วยตรวจสอบภำยใน/
ปณิสำ 

   10,000  

รวมท้ังสิ้น (บาท) 2,500,000  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

 (แยกตามกลยุทธ์) 
ที ่ โครงการ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

1. การจัดการศกึษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ     

1 ป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพตดิในสถำนศึกษำ สพป.ตำก เขต 1  
ประจ ำปี 2564 

ส่งเสริมฯ/นิตยำ 20,120 

2 ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด สพป.ตำก เขต 1 ปีงบประมำณ 2564 ส่งเสริมฯ/นิตยำ - 

3 ส่งเสริมวินัยจรำจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ส่งเสริม/ณัฐมน - 

4 อุ่นกำย อุ่นใจ ต้ำนภัยหนำว ส่งเสริม/ณัฐมน 43,000 

5 กำรพัฒนำสื่อควำมรู้เกี่ยวกับกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 
(Covid 2019) 

นิเทศฯ/ปรำณ,ี  
จักษภณ 

20,990 

6 ยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติ (NT, O-net)  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

นิเทศฯ/มุกดำ 10,000 

7 สร้ำงควำมเข้มแข็งองค์กรสภำนักเรียน ส่งเสริม 25,000 

2. การจัดการศกึษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

8 กำรแข่งขันทักษะควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร ์(Math Challenge)         
ประจ ำปี 2564 

นิเทศฯ/ปรำณ ี 50,000 

9 อบรมเชิงเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครผูู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรยีน
นักเรียนช้ัน ป.1 (RT) ของโรงเรียนในสังกัด 

นิเทศ/รตัติยำ   10,000 

3. การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์   

10 กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมแนวทำงตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมรับกำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียง และกำรเขียนแผนบรูณำกำร 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

นิเทศ/รตัติยำ   38,760 

11 กำรจัดกำรเรยีนรู้แบบโครงงำนกลุม่สำระกำรเรียนรู้งำนอำชีพระดับประถมศึกษำ นิเทศฯ/พัชญภณ 17,000 

12 จัดซื้อสื่อส่งเสริมภมูิปัญญำท้องถิ่นจังหวัดตำก นิเทศฯ/ปรำณ ี 100,000 

13 กำรพัฒนำวิดีทัศน์แนวทำงกำรสอนคณิตศำสตร ์ประจ ำปี 25๖๔ นิเทศฯ/ปรำณ ี 10,000 

14 กำรพัฒนำนวัตกรรมวิดโีอสื่อกำรสอนวิดีโอออนไลน ์ นิเทศฯ/ปรำณ,ี  
จักษภณ 

14,800 

15 ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรูด้้วย Active Learning นิเทศฯ/กรรณิกำ 39,480 

16 กำรจัดกำรเรยีนรูสู้่กำรพัฒนำงำนวิจัยในช้ันเรียน นิเทศฯ/กรรณิกำ 3,000 

17 เครือข่ำยคร ูสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร นิเทศฯ/วริญญำ 49,200 

18 พัฒนำภำษำอังกฤษสื่อสำรส ำหรับครูสอนภำษำอังกฤษ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 

นิเทศฯ/วริญญำ 20,000 

19 กำรพัฒนำภำษำอังกฤษสื่อสำรส ำหรับบุคลำกร ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำตำก เขต 1 

นิเทศฯ/วริญญำ 25,000 

20 กำรอบรมปฏิบัติกำร อบรมกำรจดักำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณส ำหรับครู
ประถมศึกษำปีท่ี ๑–๓ และ ๔–๖ Coding for grade ๑–๓ and 4-6 
Teacher (C๔T-๒) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 

นิเทศ/เชำวลติ 50,000 

21 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำรปูแบบกำรด ำเนินงำนระบบประกนัคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำของโรงเรียน สงักัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำตำก เขต 1 

นิเทศ/เชำวลติ 30,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

ที ่ โครงการ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

22 ห้องเรียนคณุภำพสูโ่รงเรียนคณุภำพ นิเทศฯ/มุกดำ 20,260 

23 กำรคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ ์ ประจ ำปี 2564 นิเทศ/พรทิพย ์ 30,000 

24 พัฒนำกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทย  นิเทศ/พรทิพย ์ 10,000 

25 กำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2563 นิเทศ/กรณุำ 37,600 

26 พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ศลิปะ (ทัศนศิลป์) นิเทศ/ร ำเพย 20,000 

27 กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย เพื่อแก้ไขปญัหำกำรอ่ำนไม่ออก 
เขียนไมไ่ดสู้่กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนอย่ำงเข้ำใจ และเขียนสื่อสำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

นิเทศฯ/พัทยำ 65,000 

28 แลกเปลีย่นเรยีนรู้และศึกษำดูงำนกำรปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรศึกษำในยุค Digital Technology 

พัฒนำฯ/อรทัย 54,370 

29 กำรพัฒนำส่งเสริมสมรรถนะของครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้นตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ 

พัฒนำฯ/อรทัย 15,400 

30 สร้ำงขวัญก ำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พัฒนำฯ/อรทัย 32,200 

31 พัฒนำและเสริมสรำ้งศักยภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำสูค่วำมเป็นเลิศในยุคดิจิทัล พัฒนำฯ/อรทัย 429,930 

32 พัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน พัฒนำฯ/อรทัย 4,550 

33 กำรยกย่องเชิดชูเกียรติผูบ้ ำเพ็ญประโยชน์ให้กับส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำตำก เขต 1 

บุคคล/ทรงยศ 161,600 

34 ช่ืนชมยินดีศักดิ์ศรีชำว สพป.ตำก เขต 1 นิเทศฯ/สุรศักดิ ์ 160,000 

35 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพศึกษำนิเทศก ์ นิเทศฯ/สุรศักดิ ์ 20,000 

36 กำรพัฒนำคุณภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
เพื่อพัฒนำกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำและกำรพัฒนำเครือข่ำยครวูิชำกำร 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ 

นิเทศฯ/พัทยำ 130,000 

37 กำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรนิเทศ ตดิตำมประจ ำป ีเพื่อกำรพฒันำเครอืข่ำย 
กำรนิเทศ ติดตำมอย่ำงมคีุณภำพ 

นิเทศฯ/พัทยำ 50,400 

38 พัฒนำสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนของลูกจ้ำงประจ ำและ
ลูกจ้ำงช่ัวครำว ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 

อ ำนวยกำร/ฬรุิยำ 72,800 

4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

39 อบรมเชิงปฏิบัติกำรผลิตสื่อกำรเรยีนกำรสอนส ำหรบันักเรียนพิกำรเรียนรวม นิเทศ/ร ำเพย 25,000 

40 ประกันโอกำสทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมฯ/ภณัฑิรำ 15,000 

41 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลประจ ำปีงบประมำณ  2564 นิเทศ/พรทิพย ์ 10,000 

42 กำรศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตำก เขต 1 ปีกำรศกึษำ 2563 

นิเทศ/ร ำเพย 25,000 

5. การจัดการศกึษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

43 รักษ์เรำ รักสุขภำพ ส่งเสริม/ขวัญฤทัย 13,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

ที ่ โครงการ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   

44 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันใน
โรงเรียนประถมศึกษำ 

ส่งเสริม/ณัฐมน 15,635 

45 พัฒนำและปรับปรุงสถำนท่ีท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน (5ส.) อ ำนวยกำร/ฬรุิยำ 72,265 

46 กำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำน อ ำนวยกำร/
ภำณุวัฒน ์

20,000 

47 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรพฒันำเครือข่ำยโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ นิเทศ/รตัติยำ   10,000 

48 อบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยใช้แพลตฟอรม์เป็นฐำน เพื่อ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ICT/สันทัศน์ 40,800 

49 ประชุมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรบริหำรจดักำรศึกษำของ 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 

อ ำนวยกำร/รัชเกล้ำ 26,020 

50 กำรประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. นิเทศฯ/พัชญภณ 45,000 

51 เสรมิสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ นิเทศฯ/พัชญภณ 10,000 

52 ประชุมเพื่อพัฒนำศักยภำพกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำของ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 

อ ำนวยกำร/รัชเกล้ำ 116,600 

53 เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ อ ำนวยกำร/ฬรุิยำ 45,000 

54 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบรหิำรจดักำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 และสถำนศึกษำ 

แผน/เฉลียว 47,000 

55 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 แผน/เฉลียว 22,920 

56 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2564 แผน/เฉลียว 11,900 

57 เสรมิสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคล บุคคล/ทรงยศ 28,400 

58 ตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด หน่วยตรวจสอบภำยใน/
ปณิสำ 

10,000 

รวมท้ังสิ้น (บาท) 2,500,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

(แยกตามกลุ่มงานภายใน) 

ที ่ โครงการ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 กลุ่มอ านวยการ     

1 พัฒนำและปรับปรุงสถำนท่ีท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน (5ส.) อ ำนวยกำร/ฬรุิยำ  72,265  

2 พัฒนำสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนของลูกจ้ำงประจ ำและ
ลูกจ้ำงช่ัวครำว ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 

อ ำนวยกำร/ฬรุิยำ  72,800  

3 เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 

อ ำนวยกำร/ฬรุิยำ 45,000  

4 ประชุมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรบริหำรจดักำรศึกษำของ 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 

อ ำนวยกำร/รัชเกล้ำ 26,020  

5 ประชุมเพื่อพัฒนำศักยภำพกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำของ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 

อ ำนวยกำร/รัชเกล้ำ 116,600  

6 กำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำน อ ำนวยกำร/ภำณุวัฒน์ 20,000  

กลุ่มนโยบายและแผน   

7 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบรหิำรจดักำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1และสถำนศึกษำ 

แผน/เฉลียว 47,000  

8 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 แผน/เฉลียว 22,920  

9 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2564 แผน/เฉลียว 11,900  

กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

10 อบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยใช้แพลตฟอรม์เป็นฐำน  
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ICT/สันทัศน์  40,800  

กลุ่มบริหารงานบุคคล   

11 กำรยกย่องเชิดชูเกียรติผูบ้ ำเพ็ญประโยชน์ให้กับส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำตำก เขต 1 

บุคคล/ทรงยศ 161,600  

12 เสรมิสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคล บุคคล/ทรงยศ  28,400  

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   

13 แลกเปลีย่นเรยีนรู้และศึกษำดูงำนกำรปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรศึกษำในยุค Digital Technology 

พัฒนำฯ/อรทัย  54,370  

14 กำรพัฒนำส่งเสริมสมรรถนะของครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้นตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ 

พัฒนำฯ/อรทัย  15,400  

15 สร้ำงขวัญก ำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พัฒนำฯ/อรทัย  32,200  

16 พัฒนำและเสริมสรำ้งศักยภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำสูค่วำมเป็นเลิศในยุคดิจิทัล พัฒนำฯ/อรทัย 429,930  

17 พัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน พัฒนำฯ/อรทัย    4,550  

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา   

18 จัดซื้อสื่อส่งเสริมภมูิปัญญำท้องถิ่นจังหวัดตำก นิเทศฯ/ปรำณ ี 100,000  

19 กำรพัฒนำวิดีทัศน์แนวทำงกำรสอนคณิตศำสตร์ ประจ ำปี 25๖๔ นิเทศฯ/ปรำณ ี  10,000  

20 กำรแข่งขันทักษะควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ (Math Challenge)  
ประจ ำปี 2564 

นิเทศฯ/ปรำณ ี  50,000  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

ที ่ โครงการ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา (ต่อ)   

21 กำรพัฒนำนวัตกรรมวิดโีอสื่อกำรสอนวิดีโอออนไลน ์ นิเทศฯ/ปรำณ,ี  
จักษภณ 

   14,800  

22 กำรพัฒนำสื่อควำมรู้เกี่ยวกับกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(Covid 2019) 

นิเทศฯ/ปรำณ,ี  
จักษภณ 

20,990 

23 ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรูด้้วย Active Learning นิเทศฯ/กรรณิกำ    39,480  

24 กำรจัดกำรเรยีนรูสู้่กำรพัฒนำงำนวิจัยในช้ันเรียน นิเทศฯ/กรรณิกำ      3,000  

25 เครือข่ำยคร ูสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร นิเทศฯ/วริญญำ   49,200  

26 พัฒนำภำษำอังกฤษสื่อสำรส ำหรับครูสอนภำษำอังกฤษ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 

นิเทศฯ/วริญญำ    20,000  

27 กำรพัฒนำภำษำอังกฤษสื่อสำรส ำหรับบุคลำกร ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำตำก เขต 1 

นิเทศฯ/วริญญำ   25,000  

28 กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมแนวทำงตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมรับกำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียง และกำรเขียนแผนบูรณำกำร
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

นิเทศ/รตัติยำ      38,760  

29 อบเชิงเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครผูู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
นักเรียนช้ัน ป.1 (RT) ของโรงเรียนในสังกัด 

นิเทศ/รตัติยำ       10,000  

30 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรพฒันำเครือข่ำยโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ นิเทศ/รตัติยำ       10,000  

31 กำรอบรมปฏิบัติกำร อบรมกำรจดักำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณส ำหรับครู
ประถมศึกษำปีท่ี ๑–๓  และ ๔–๖ Coding for grade ๑–๓ and 4-6 
Teacher (C๔T-๒) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 

นิเทศ/เชำวลติ     50,000  

32 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำรปูแบบกำรด ำเนินงำนระบบประกนัคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำของโรงเรียน สงักัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำตำก เขต 1 

นิเทศ/เชำวลติ     30,000  

33 ห้องเรียนคณุภำพสูโ่รงเรียนคณุภำพ นิเทศฯ/มุกดำ     20,260  

34 ยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำต ิ(NT, O-net)  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

นิเทศฯ/มุกดำ     10,000  

35 กำรคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ ์ ประจ ำปี 2564 นิเทศ/พรทิพย ์    30,000  

36 พัฒนำกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทย  นิเทศ/พรทิพย ์     10,000  

37 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลประจ ำปีงบประมำณ  2564 นิเทศ/พรทิพย ์     10,000  

38 พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ศลิปะ (ทัศนศิลป์) นิเทศ/ร ำเพย     20,000  

39 อบรมเชิงปฏิบัติกำรผลิตสื่อกำรเรยีนกำรสอนส ำหรบันักเรียนพิกำรเรียนรวม นิเทศ/ร ำเพย    25,000  

40 กำรศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำโรงเรยีนขนำดเล็กในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

นิเทศ/ร ำเพย     25,000  

41 กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย เพื่อแก้ไขปัญหำกำรอ่ำนไม่ออก 
เขียนไม่ได้สู่กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนอย่ำงเข้ำใจ และเขียนสื่อสำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

นิเทศฯ/พัทยำ     65,000  
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ที ่ โครงการ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา (ต่อ)   

42 กำรพัฒนำคุณภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
เพื่อพัฒนำกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำและกำรพัฒนำเครือข่ำยครู
วิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ 

นิเทศฯ/พัทยำ   130,000  

43 กำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรนิเทศ ตดิตำมประจ ำปี เพื่อกำรพัฒนำเครอืข่ำย    
กำรนิเทศ ติดตำมอย่ำงมคีุณภำพ 

นิเทศฯ/พัทยำ     50,400  

44 ช่ืนชมยินดีศักดิ์ศรีชำว สพป.ตำก เขต 1 นิเทศฯ/สุรศักดิ ์   160,000  

45 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพศึกษำนิเทศก์ นิเทศฯ/สรุศักดิ ์     20,000  

46 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนกลุม่สำระกำรเรียนรู้งำนอำชีพระดับ
ประถมศึกษำ 

นิเทศฯ/พัชญภณ    17,000  

47 กำรประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. นิเทศฯ/พัชญภณ     45,000  

48 เสรมิสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ นิเทศฯ/พัชญภณ     10,000  

49 กำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2563 นิเทศ/กรณุำ     37,600  

กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศกึษา   

50 ป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพตดิในสถำนศึกษำ สพป.ตำก เขต 1 ประจ ำปี 
2564 

ส่งเสริมฯ/นิตยำ    20,120  

51 ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด สพป.ตำก เขต 1 ปีงบประมำณ 2564 ส่งเสริมฯ/นิตยำ - 

52 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันใน
โรงเรียนประถมศึกษำ 

ส่งเสริม/ณัฐมน     15,635  

53 ส่งเสริมวินัยจรำจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ส่งเสริม/ณัฐมน - 

54 อุ่นกำย อุ่นใจ ต้ำนภัยหนำว ส่งเสริม/ณัฐมน    43,000  

55 รักษ์เรำ รักสุขภำพ ส่งเสริม/ขวัญฤทัย 13,000 

56 ประกันโอกำสทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมฯ/ภณัฑิรำ    15,000  

57 สร้ำงควำมเข้มแข็งองค์กรสภำนักเรียน ส่งเสริม     25,000  

หน่วยตรวจสอบภายใน   

58 ตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด หน่วยตรวจสอบภำยใน/ 
ปณิสำ 

   10,000  

รวมท้ังสิ้น (บาท) 2,500,000  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(งบพัฒนา) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

โครงการ   ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สพป. เขต ๑ ประจ าปี 2564 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ข้อที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนฤวรรณ  ฉิมผึ้งพะเนา , นางนิตยา จันทิมา  
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ 
 เบอร์โทรศัพท์ 
 E-mail :  
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม  2564 –  กันยายน  25๖4 
........................................................................................................................................... ................................. 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตส่งผลกระทบต่อสังคม 
เศรษฐกิจ ปั่นทอนความเจริญของประเทศชาติ หากประเทศใดมีประชาชนติดยาเสพติดจ านวนมาก ก็ไม่สามารถ
พัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้ ยาเสพติดมีมากมายหลายชนิด ได้แก่ ฝิ่น เฮโรฮีน ทินเนอร์ กัญชา  
ยาบ้า ยาอี สารระเหย กระท่อม และยากระตุ้นประสาทเป็นต้น แต่ละชนิดก่อให้เกิดผลร้ายแก่ร่างกายทั้งสิ้น 
ท าให้สุขภาพทรุดโทรมอ่อนแอ ความจ าเสื่อม เสียบุคลิกภาพ และปัญหาส าคัญที่ตามมาอีกประการหนึ่งก็คือ
ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นมีโอกาสติดเชื้อไวรัสเอดส์และแพร่กระจายไปยังกลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดด้วยกัน  
รวมไปถึงคนกลุ่มอ่ืน ๆ ด้วย แม้รัฐบาลจะประกาศสงครามกับยาเสพติดก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่าการป้องกัน 
การปราบปรามยาเสพติดจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเท่านั้น การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย
ที่จะต้องร่วมมือกัน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท า
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สพป. เขต ๑ ประจ าปี 2564 ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน 
เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะชีวิตมีความสามารถเพียงพอในการมีชีวิตอยู่ในสังคมสามารถเตรียมพร้อม
ส าหรับการปรับตัว ปรับจิตใจในอนาคต ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด  
เพศศึกษา และมีนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

3. เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี
ของสังคม 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต ๑ ได้รับภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด   
  2. ครูแกนน าและนักเรียน ในระดับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและประถมศึกษาได้รับการพัฒนา 
จ านวน 108 โรงเรียน  
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนในสังกัดมีความรู้ มีทักษะชีวิตในการป้องกันภัยจากยาเสพติด   
  2. ครูแกนน า และนักเรียนในระดับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีความรู้ มีทักษะชีวิต
สามารถด ารงตนได้อย่างถูกต้องห่างไกลจากอบายมุขท้ังปวง  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
1. กิจกรรมที่ 1 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และ

อบายมุข ปีงบประมาณ ๒๕๖4  
2. กิจกรรมที่ 2 การเยี่ยมบ้านนักเรียนที่สมควรได้รับการดูแลช่วยเหลือรอบด้าน ปีงบประมาณ 2564 
3. กิจกรรมที่ 3 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ ๒๕64 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 5.1 ระยะเวลา 
  วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 25๖4 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 ๕.๒ สถานที่ด าเนินการ 
  ณ สถานศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต ๑  

๖. งบประมาณที่ใช้  จ านวน  20,120  บาท 
- งบพัฒนาจาก สพป.ตาก เขต ๑ จ านวน  20,120 บาท     

  
 กิจกรรมที่ 1  ติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ปีงบประมาณ ๒๕๖4        

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด
และปัญหาโรคเอดส์ มีนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 2. ครูที่ปรึกษาให้ความส าคัญในห้องเรียนสีขาวและมีการประกาศแบ่งปันการท าความดีโดยมี
ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแกนน าประจ าห้องและครูที่ปรึกษา บริหารจัดการ การอบรม การสนับสนุน
กิจกรรมและติดตามประเมินผล 

เงินงบประมาณ จาก สพป.ตาก เขต ๑ จ านวน 7,210 บาท (เจ็ดพันสองร้อยสิบสิบบาทถ้วน) 
ดังมีรายละเอียดประการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย  
(ระบุหน่วยนับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1 
 
2 
 
 

ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 7 คน ๆ ละ 
1๒๐ บาท ๘ วัน  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(7 คนๆ ละ 3๕บาท จ านวน ๒ วัน) 
 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

7  คน 
 

7 คน 
 
 

 6,72๐ 
 

49๐  
 

 
 
 

  6,72๐ 
 

49๐ 
 

รวมงบประมาณที่ใชท้ั้งสิ้น   7,210   7,210 
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 กิจกรรมที่ 2 การเยี่ยมบ้านนักเรียนที่สมควรได้รับการดูแลช่วยเหลือรอบด้าน ปีงบประมาณ 2564 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง คุ้มครองป้องกันแก้ไขปัญหายาที่เกิดข้ึนกับนักเรียน 
 2. เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านต่าง ๆ 
 3. เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาด้านต่าง ๆ 
 4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ความเชื่อมั่นในการท างานร่วมกันระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนกับ
ผู้ปกครองนักเรียน    
 เงินงบประมาณ จาก สพป.ตาก เขต 1 จ านวน 5,700 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังมีรายละเอียด
ประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย 
(ระบุหน่วยนับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 
ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าน้ ามนั รวม 

1 
2 
 

ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการเยี่ยมบ้าน  
ค่าจัดท าป้ายผ้า 2 ผืน ๆ ละ 350 บาท 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

7 คน 
2 ผืน 

 

5,000 
 
 

 
   700 

 5,000 
  700 

 
 รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น  5,000    700  5,700 

 
 กิจกรรมที่ 3 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ ๒๕64
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพและเพ่ือเป็นการกระตุ้นสนับสนุนส่งเสริมให้การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นไปอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดูแลช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
  2. เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาที่ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  เงินงบประมาณจาก สพป.ตาก เขต ๑ จ านวน 7,210 บาท (เจ็ดพันสองพร้อยสิบบาทถ้วน) 
ดังมีรายละเอียดประการใช้งบประมาณ ดังนี้  

ที่ กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย  
(ระบุหน่วยนับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1 
 
2 
 
 

ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 7 คน ๆ ละ 
1๒๐ บาท ๘ วัน  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(7 คนๆ ละ 3๕บาท จ านวน ๒ วัน) 
 (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

7  คน 
 

7 คน 
 
 

 6,72๐ 
 

49๐  
 

 
 
 

  6,72๐ 
 

49๐ 
 

รวมงบประมาณที่ใชท้ั้งสิ้น   7,210   7,210 
  
7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

- ร้อยละ 8๐ ของสถานศึกษาที่ผ่านการอบรมมีมีความรู้ความเข้าใจ สามารถรายงานผลการใช้
สารเสพติดของนักเรียนในสถานศึกษาได้เป็นปัจจุบัน 

- ร้อยละ 80 มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา     
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ มีความรู้ ความเข้าใจ 

สามารถรายงานผลการส ารวจสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาได้เป็นปัจจุบัน ท าให้สามารถสร้าง
ภูมคิุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 ม.ค 64 – 
30 ก.ย 64 

 

กิจกรรมที่ 1  
ประเมินโครงการสถานสีขาว ปลอดยาเสพติด 

และอบายมุข ปีการศึกษา 2563  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ให้สถานศึกษาทุกแห่งประเมินตนเอง และส่ง

สรุปรายงานผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาตาก เขต 1  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คัดกรอง  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ออกประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ได้รับ
การคัดกรอง  

4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 

ณ สถานศึกษาใน
สังกัด สพป.ตาก 
เขต 1    

 

นางนิตยา จันทิมา 
 

1 ม.ค 64 –   
30 ก.ย 64 
 

กิจกรรมที่ 2 
การเยี่ยมบ้านนักเรียนที่สมควรได้รับการดูแล

ช่วยเหลือรอบด้าน ปีงบประมาณ 2564 
ขั้นตอนการด าเนินงาน    
1. ท าหนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดจัดให้มีการ

เยี่ยมบ้านนักเรียนในเดือน มกราคม-กันยายน 2564  
ส าหรับนักเรียนที่ครูไม่อาจเยี่ยมบ้านได้ครบทุกคน
ในช่วงสัปดาห์ดังกล่าวก็สามารถใช้เวลาอ่ืน ที่เหมาะสม
ต่อไปได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 

2. ให้สถานศึกษาในสังกัดจัดท าสรุปผลการเยี่ยม
บ้านนักเรียน  

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของเขตพ้ืนที่ 

 
 

ณ ที่อยู่อาศัยของ
นักเรียนที่ประสบ
ปัญหาที่ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือก 
 

นางนิตยา จันทิมา 
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ปฏิทินการด าเนินงาน 
 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 ม.ค 64 – 
30 ก.ย 64 

 

กิจกรรมที่ 3  
โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ขั้นตอนการด าเนินงาน    
   1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2. แจ้งสถานศึกษาสรุปผลงาน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมกับการประเมิน 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ออกประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีได้รับการคัดกรอง 

4. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖4 

5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 

ณ สถานศึกษาใน
สังกัด สพป.ตาก 
เขต 1    

 

นางนิตยา จันทิมา 
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โครงการ     ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพป. เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
ผู้รับผิดชอบ นางนฤวรรณ   ฉิมผึ้งพะเนา ,นางนิตยา  จันทิมา  
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ 
 เบอร์โทรศัพท์ 
 E-mail :    
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม  2564 –  กันยายน  25๖4 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
กิจการลูกเสือเป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตน 

ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยอันดีงามตามกฎหมายและข้อบังคับของสังคม และมุ่งเน้นให้เยาวชนเป็นผู้น าตามกฎและ
ค าปฏิญาณของลูกเสือ เป็นการพัฒนาเยาวชนให้รู้จักช่วยตนเองพร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นผู้รอบรู้และใฝ่หา
การสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องคุณธรรมน าความรู้และเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชาติบ้านเมือง ให้มั่นคงและพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในคุณภาพของ
นักเรียนและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้
เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ 
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งที่จะช่วยพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต รู้จัก
บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ สังคม มีความรัก ความสามัคคี และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ จึงได้จัดอบรม โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2564  เพื่อให้ลูกเสือ
ได้รับการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งเน้นให้เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง
และหมู่คณะ มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถด ารงตนอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
2. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้ลูกเสือได้รับการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งเน้นให้เป็นผู้มีระเบียบ 
มีวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและหมู่คณะ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด  
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
1. ลูกเสือในสังกัด สพป.ตาก เขต ๑ ได้รับภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด จ านวน 248 นาย 
2. ครูแกนน าและลูกเสือ ในระดับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและประถมศึกษา 

ได้รับการพัฒนา จ านวน 31 โรงเรียน  
3.2  เชิงคุณภาพ 

1. ลูกเสือในสังกัดมีความรู้ มีทักษะชีวิตในการป้องกันภัยจากยาเสพติด   
2. ครูแกนน า และลูกเสือในระดับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีความรู้ มีทักษะชีวิต

สามารถด ารงตนได้อย่างถูกต้องห่างไกลจากอบายมุขท้ังปวง  
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4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
๑. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

๓. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและเตรียมการ 

๔. จัดอบรมตามหลักสูตรทักษะชีวิตลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

๕. แจ้งสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๖. จัดกิจกรรมทักษะชีวิตลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

๗. สรุป และประเมินผลการด าเนินงาน       

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 5.1 ระยะเวลา 
 วันที่  1  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 25๖4  ถึงวันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 ๕.๒ สถานที่ด าเนินการ 
 ณ กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 อ าเภอเมืองตาก อ าเภอบ้านตาก อ าเภอสามเงา อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

๖. งบประมาณที่ใช้  จ านวน  248,000 บาท  (งบ สพฐ.)  
การสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” สังกัด สพป.ตาก เขต ๑ 

ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 155,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังมีรายละเอียด
ประมาณการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
            - กลุ่มอ าเภอเมืองตาก 12 โรง ๆ ละ 5,000 บาท  รวมทั้งสิ้น จ านวน 60,000  บาท  
   1. กลุ่มอ าเภอจตุรมิตร    
   2. กลุ่มอ าเภอเมือง    
   3. กลุ่มทุ่งวังน้ าแดง 
 - กลุ่มอ าเภอบ้านตาก  7  โรง ๆ ละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น จ านวน 35,000  บาท  
   4. กลุ่มอาทิตย์อุทัย       
   5. กลุ่มพระบรมธาตุบ้านตาก 
 - กลุ่มอ าเภอสามเงา 8 โรง ๆ ละ 5,000  บาท รวมทั้งสิ้น  40,000  บาท   
   6. กลุ่มสายน้ าวัง     
   7. กลุ่มเจ้าพ่อเขาแก้ว 
 - กลุ่มอ าเภอวังเจ้า 4 โรง ๆ ละ 5,000  บาท รวมทั้งสิ้น  20,000  บาท   
   8. กลุ่มวังเจ้า 

 - จัดสรรให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 31 แห่ง ๆ  ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 93,000 บาท
7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละ 80 ของครูที่รับผิดชอบลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานทักษะชีวิต
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดได้อย่างมีคุณภาพ 

2. ร้อยละ 80 ของลูกเสือแกนน ามีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ลูกเสือ เนตรนารี มีทักษะชีวิต ในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และปฏิบัติหน้าที่
ตามความเหมาะสมในสถานศึกษา 

2. ลูกเสือ เนตรนารี มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน และมีความ
ปรองดองในทุกหมู่เหล่า 
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ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 ธ.ค 63 –   
31 ม.ค 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” 
สังกัด สพป.ตาก เขต ๑ ปีงบประมาณ 2564  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

๓. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ
เตรียมการ 

๔. จัดอบรมตามหลักสูตรทักษะชีวิตลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด 

๕. แจ้งสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๖.จัดกิจกรรมทักษะชีวิตลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติด 

๗. สรุป และประเมินผลการด าเนินงาน 

 

ณ กลุ่ม รร. ในสังกัด  
สพป.ตาก เขต ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางนิตยา จันทิมา 
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โครงการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  
 ในโรงเรียนประถมศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ข้อที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
ผู้รับผิดชอบ นางณัฐมน  เฮียงสุข  และคณะ 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
 เบอร์โทรศัพท์ 
 E-mail :  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563  -  กันยายน 25๖4 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 โครงการอาหารกลางวัน ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๕ โดยกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณ
ให้โรงเรียนด าเนินการ จัดอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนได้รับประทานเพ่ือแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ปี 2530 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดนโยบายให้โรงเรียนด าเนินโครงการอาหารกลางวัน
ครบทุกโรงเรียน ก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2530 เพ่ือเฉลิมฉลองครบ 60 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้ค าขวัญ “ฉลอง 60 พรรษามหาราชา เด็กประถมศึกษาไม่หิวโหย” โรงเรียนประถมศึกษา
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จึงได้ด าเนินโครงการอาหารกลางวันตลอดมาอย่างต่อเนื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พิจารณาแล้ว เพ่ือเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ
โรงเรียนในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ และช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล
ขาดแคลน ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
พ.ศ.2535 มาตรา 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายส าหรับการสนับสนุนและช่วยเหลือ
ภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และการประชาสัมพันธ์ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็ก 
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตที่ได้รับจัดสรรเงิน
งบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด าเนินการจัดสรรเงิน
ดอกผลกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ให้โรงเรียนในสังกัดที่ขอรับการสนับสนุน 
เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรม พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษาว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และ
การจัดท าบัญชีกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2563 โดยให้รายงานผล
การด าเนินงานตามแบบติดตามการด าเนินงานโครงการของโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผล
ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจ าปี 2563 ผ่าน Google Form 
โดยสามารถสแกน QR CODE ที่มาพร้อมนี้ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในเดือน
มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะลงพ้ืนที่ติดตามผลการด าเนินการ 
 ในปี 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน  และจะด าเนินการตรวจสอบ ก ากับ 
ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด เพ่ือความถูกต้อง โปร่งใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษาว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และ
การจัดท าบัญชี กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2563 
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๒.วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาโครงการ
เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน และโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี
และน้ าดื่มสะอาดในโรงเรียน 
 ๒. ตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน และจะด าเนินการตรวจสอบ ก ากับ 
ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เ พ่ือความถูกต้อง 
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษาว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดท าบัญชี 
กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2563   

๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดจ านวน  14 โรงเรียน  
 เชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ มีภาวะทุพโภชนาการลดลง มีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
 ๒. โรงเรียนที่ด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริม
ผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับโรงเรียนอื่นได้ 

๔. วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. แจ้งโรงเรียนในสังกัด 14 โรงเรียน เกี่ยวกับแนวทาง
การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 

ตุลาคม 2563 นางณัฐมน  เฮียงสุข 
 

๒. แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

ตุลาคม 2563 นางณัฐมน  เฮียงสุข 
 

๓. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน และ
จัดท าปฏิทินในการนิเทศ ติดตาม 

ธันวาคม ๒๕๖3 นางณัฐมน  เฮียงสุข 

๔. ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินโรงเรียน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖4 คณะกรรมการ 
๕. ประชุมคณะกรรมการสรุปและรายงานผล มีนาคม ๒๕๖4 นางณัฐมน  เฮียงสุข 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
 ตั้งแต่ตุลาคม 2563 – มีนาคม ๒๕๖4  โรงเรียนในสังกัด 14 โรงเรียน 
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๖. งบประมาณที่ใช้ 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,635 บาท  

กิจกรรม / รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม /รายการ 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วยนับ) 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

น้ ามัน 
รวม 

๑ ค่ารับรองอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ๑5 คน 3๕๐  3๕๐  3๕๐ 
 การประชุมคณะกรรมการในการวางแผน (คนละ 35 บาท)      
 การด าเนินงาน และจัดท าปฏิทิน (๑๐X 3๕X๑)      
 ในการนิเทศ ติดตาม        
 จ านวน ๑5 คน ๆ ละ 3๕ บาท ๑ วัน       
๒ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน ๑5 คน 11,76๐  11,76๐  11,76๐ 
 โครงการอาหารกลางวันของโรงเรยีนใน  (7 x ๑๒๐ X14)      
 ในสังกัด 14 โรงเรยีน จ านวน  14  วัน       
 - ค่าเบี้ยเลีย้งคณะกรรมการฯ และ พขร.       
 จ านวน ๑2 คน ๆ ละ ๑๒๐ บาท 14 วัน       
๔ ค่ารับรองอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 15 คน ๕25  ๕25  ๕25 
 การประชุมคณะกรรมการสรุปผล (คนละ 35 บาท)      
 จ านวน ๑5 คน ๆ ละ 3๕ บาท 1 วัน (๑5X 3๕X1)      
๕ ค่ารับรองอาหารกลางวันการประชุม ๑5 คน 3,0๐๐  3,0๐๐  3,0๐๐ 
 คณะกรรมการสรุปผล (คนละ 100 บาท)      
 จ านวน ๑5 คน ๆ ละ 100 บาท ๒ วัน (๑5X 100X๒)      

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,635 
หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
โรงเรียนที่ด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
ของโรงเรียน โครงการเงินทุนหมุนเวียน
ส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนอ่ืนได ้

นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 

แบบติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ตามโครงการอาหารกลางวัน และโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงาน
จากกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
๒564 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๘.๑ โรงเรียนด าเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด เพ่ือความถูกต้อง โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาว่าด้วย 
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดท าบัญชี กองทุนเพ่ือโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2564 
 ๘.2 มีโรงเรียนต้นแบบ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และสามารถขยายผลสู่โรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะด าเนิน
โครงการในปีต่อ ๆ  ไป



 

 
 

ปฏิทินการด าเนินงานตามโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

 

ที่ โรงเรียน อ าเภอ โครงการที่ได้รบัจัดสรร งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม 
วันเดือนปี 
ที่เข้าตรวจ 

1 บ้านโพรงตะเข้ เมืองตาก ส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน 20,000 การปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1x4ม.(ก่ออิฐถือปูน) 8 มี.ค. 64 
2 บ้านโปง่แดง เมืองตาก พัฒนาระบบสุขาภบิาลอาหารทีด่ี 75,000 โต๊ะรับประทานอาหาร ขนาด 60x150 สูง 75 ซม.พร้อมม้านั่ง

ยาว 2 ตัว ขนาด 30x120 สูง 45 ซม.โครงขาเหล็กกว้าง 1.2 นิ้ว 
ขนาด 1 มม. 

8 มี.ค. 64 

3 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม เมืองตาก ส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน 158,500 เลี้ยงไก่ไข ่ 9 มี.ค. 64 
4 หนองเสือพิทยาคม เมืองตาก พัฒนาระบบสุขาภบิาลอาหารทีด่ี 75,000 พัฒนาระบบสุขาภบิาลโรงอาหาร 9 มี.ค. 64 
5 บ้านลานเต็ง เมืองตาก พัฒนาระบบน้ าดื่มสะอาด 67,000 น้ าดื่มสะอาด 11 มี.ค. 64 
6 บ้านลานสาง เมืองตาก พัฒนาระบบน้ าดื่มสะอาด 75,000 โครงการพัฒนาระบบน้ าสะอาดในโรงเรียน 11 มี.ค. 64 
7 บ้านคลองห้วยทราย เมืองตาก พัฒนาระบบน้ าดื่มสะอาด 75,000 ติดตั้งเคร่ืองกรองน้ า 11 มี.ค. 64 
8 บ้านปากวงั บ้านตาก ส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน 29,200 การปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1x4ม. (ก่ออิฐถือปูน) –  

ผักกางมุ้ง (โครงสร้างมาตรฐาน เสาและโครงสร้างหลังคาท าด้วย
เหล็กมุงด้วยพลาสติกใสหรือมุ้งขาวกันแมลง) 

12 มี.ค. 64 

9 บ้านห้วยแมบ่อน บ้านตาก พัฒนาระบบสุขาภบิาลอาหารทีด่ี 85,000 ปรับปรุงโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ 12 มี.ค. 64 
10 บ้านตากประถมวทิยา บ้านตาก พัฒนาระบบสุขาภบิาลอาหารทีด่ี 65,000 จัดท าอ่างล้างจานแบบ 4 ช่อง ขนาด 70x120x45 ซม.  

จัดท าบ่อบ าบัดน้ าเสีย จัดท าที่คว่ าภาชนะถาดหลุมส าหรับนักเรียน 
12 มี.ค. 64 

11 บ้านวังโพ สามเงา ส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน 158,500 เลี้ยงไก่ไข ่ 15 มี.ค. 64 
12 บ้านใหม่สามัคคี สามเงา พัฒนาระบบน้ าดื่มสะอาด 75,000 จัดซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์เครื่องกรองน้ า ภาชนะส าหรับเก็บน้ าดื่ม วสัดุ

อุปกรณ์จัดท าจุดบริการน้ าดื่มให้ถูกสุขลักษณะ 
15 มี.ค. 64 

13 ดงซ่อมพิทยาคม วังเจ้า พัฒนาระบบน้ าดื่มสะอาด 75,000 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดท าจุดบรกิารน้ าดื่มให้ถูกสุขลักษณะ 18 มี.ค. 64 
14 ผาผึ้งวิทยาคม วังเจ้า พัฒนาระบบสุขาภบิาลอาหารทีด่ี

โภชนาการ 
65,000 เพิ่มจุดบริการล้างจานของนักเรียนให้เพียงพอ 18 มี.ค. 64 

89 



90 
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โครงการ  ส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ข้อที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
ผู้รับผิดชอบ นางณัฐมน  เฮียงสุข   
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท์ 089-5652551 E-mail : Nutamon111@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยในปัจจุบันปัญหาการเสียชีวิตและความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย
ก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้น การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ทั้งในผู้ใหญ่และเด็กเฉลี่ยขั้นต่ า
ชั่วโมงละ 1 คน ผู้เสียชีวิตดังกล่าวเป็นเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ประมาณวันละ 1.4 คน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
การตายจะเพ่ิมขึ้นเป็น 3 เท่า และเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่น าความสูญเสีย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากผู้ขับขี่ขาดระเบียบวินัยและการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การสวมหมวกนิรภัย
เป็นพฤติกรรมความปลอดภัยที่ส าคัญที่ใช้ทุนน้อยแต่ให้ผลลัพธ์สูงและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่จ ะเกิดขึ้น 
กับตนเองและผู้อ่ืน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของการใช้รถจักรยานยนต์
ของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากการใช้รถจักรยานยนต์ 
และจึงจัดท าโครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ขึ้น เพื่อสร้างจิตส านึก
รับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างความมีวินัยในการใช้ถนนร่วมกัน
เพื่อเน้นให้ผู้ขับขี่ซึ่งเป็นนักเรียน ให้ขับขี่จักรยานยนต์ โดยสวมหมวกนิรภัยทุกคนและมีความภาคภูมิใจ
ในการปฏิบัติตามกฎและวินัยจราจร การขับขี่อย่างปลอดภัย ปลูกฝังการเป็นผู้ขับข่ีและผู้ร่วมทางที่ดีในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรโดยเคร่งครัด 
2. เพื่อเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับ และป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง 
3. เพื่อสร้างความร่วมมือและความรับผิดชอบด้านการลดอุบัติเหตุต่างๆ ในสถานศึกษาและชุมชน 
4. เพ่ือให้ทุกคนมีวินัยจราจร โดยการสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ขับขี่ย้อนศร ไม่จอดรถ

ในที่ห้ามจอด ๆ ไม่ขับข่ีด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดจ านวน    14,991 คน 
บุคลากรทางการศึกษา           1,393 คน 
 - ครู  1,028  คน 
 - เจ้าหน้าที่ สพป.ตาก เขต 1      38 คน 
 - ลูกจ้างประจ า      40 คน 
 - พนักงานราชการ     28 คน 
 - ครูอัตราจ้าง   119 คน 
 - ธุรการโรงเรียน   108 คน 
 - ลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง     32 คน 

mailto:Nutamon111@gmail.com
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 เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีจิตส านึกให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติตามกฎหมาย

จราจรโดยเคร่งครัด 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 

4.1 ลักษณะกิจกรรม  
 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักและการให้ความรู้แก่นักเรียน 

4.2 กิจกรรมด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1) เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ นักเรียน ครู 
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
3) กิจกรรมโครงการโรงเรียนหัวแข็ง 
4) กิจกรรมโครงการ “กรกฎาคม เดือนแห่ง
ความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” 

พฤศจิกายน  2563 
พฤศจิกายน 2563 
พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 
 
 

นางณัฐมน  เฮียงสุข 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

 วันที่ 1 ตุลาคม 2563– 30 กันยายน 2564 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนในสังกัด  

6. งบประมาณ 

 - ไม่มี - 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 - ไม่มี - 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

- นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับทราบการประชาสัมพันธ์ ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยการสวม
หมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ขับขี่ย้อนศร  
ไม่จอดรถในที่ห้ามจอด  ไม่ขับขี่ด้วยความเร็วเกิน
กว่าที่กฎหมายก าหนด 
- โรงเรียนในสังกัดร่วมกิจกรรม ที่ สพป.ตาก   
เขต 1 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ 

แบบสอบถาม / สังเกต แบบสอบถาม/แบบรายงาน 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีจิตส านึกให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติตาม กฎหมาย
จราจรโดยเคร่งครัด 
 2. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับ และ
ป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง 
 3. สถานศึกษาและชุมชนมีการสร้างความร่วมมือและความรับผิดชอบด้านการลดอุบัติเหตุต่าง  ๆ 
ที่ขับขี่และซ้อนรถจักรยานยนต์คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ขับขี่ย้อนศรไม่จอดรถในที่ห้ามจอด ๆ ไม่ขับข่ีด้วยความเร็ว
เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

โครงการ  “อุ่นกาย  อุ่นใจ  ต้านภัยหนาว”      
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ข้อที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
ผู้รับผิดชอบ นางณัฐมน  เฮียงสุข   
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท์ 089-5652551    E-mail :  Nutamon111@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2563 – มีนาคม 2564 
.......................................................................... ....................................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6  
บัญญัติว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนโดยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ประกอบกับงานส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นงานที่สนับสนุนและส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบูรณาการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และอัธยาศัย ไปสู่การศึกษาตลอดชีวิต ทั้งแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์ จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพ่ือการศึกษา ที่จะเป็น
การช่วยเหลือผู้เรียนปกติ ด้อยโอกาส พิการ และมีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีหน้าที่ก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน  การ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีภูมิอากาศที่หนาวเย็นในฤดูหนาว ประกอบ
กับนักเรียนในสังกัดส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้ ขาดแคลนเครื่องกันหนาว ดังนั้นเพ่ือป้องกันความหนาวเย็นให้กับ
นักเรียนที่ยากไร้ จึงได้จัดท าโครงการ “อุ่นกาย อุ่นใจ ต้านภัยหนาว”   
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาสได้มีเครื่องนุ่งห่มกันหนาว 
 2) เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากภัยหนาว 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส  จ านวน  200  คน  ไดร้ับเสื้อกันหนาว 
 เชิงคุณภาพ 
  1)  นักเรียนแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากภัยหนาว 
  2)  นักเรียนในสังกัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 

4.1 ลักษณะกิจกรรม   มอบผ้าห่มกันหนาวเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส 
4.2 กิจกรรมด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1) เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2) ให้โรงเรียนแจ้งชื่อนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาส 
3) แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ด าเนินการจัดซื้อ 
4) มอบเสื้อกันหนาวให้กับนักเรียน 

พฤศจิกายน  2563 
ธันวาคม  2563 
ธันวาคม  2563 
มกราคม  2564 

นางณัฐมน  เฮียงสุข 

mailto:Nutamon111@gmail.com
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

5. งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณท่ีใช้  จ านวน  43,000  บาท ดังมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วยนับ) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ ามัน รวม 
1 จัดซื้อเสื้อคลุมกันหนาว  

 
200 ผืน  43,000  43,000 

6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1) นักเรียนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาว มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดีขึ้น ส่งผลให้การเรียนดีขึ้น 
2) นักเรียนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 
ปฏิทินการด าเนินงาน 

 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1 ธ.ค 63 – 
31 มี.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อเสื้อกันหนาวมอบให้นักเรียนในสังกัดที่ยากจน
และด้อยโอกาส 

รร.ในสังกัด นางณัฐมน  เฮียงสุข 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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โครงการ   รักษ์เรา รักสุขภาพ 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ข้อ 1 ด้านความปลอดภัย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางขวัญหทัย เสือบุญมี 
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    เบอร์โทรศัพท์ 
    E-mail : 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕63 – กันยายน  ๒๕๖4 
…………………………………………………………………………………..................................................…………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่แพร่กระจายครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่
ของประเทศไทย และภูมิภาคข้างเคียง โดยส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ มากกว่า 2 สัปดาห์แล้ว 
และคาดว่าสถานการณ์จะยังไม่บรรเทาลง (จากรายงานสถานการณ์ และคุณภาพอากาศประเทศไทย
ของกรมควบคุมมลพิษ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้พิจารณาแล้วว่า หากไม่รีบด าเนินการ
จัดการปัญหาดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว และ
เพ่ือเป็นการป้องกันสุขภาพของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1จึงจัดท าโครงการประกวดวาดภาพ ส าหรับนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จ านวน 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา และ
การประกวดแต่งค าขวัญเพ่ือสร้างความตระหนักในการดูแลตัวเอง และสามารถป้องกันตนเองจากจากอันตราย
ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือป้องกันสุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1จากอันตรายของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
มีความรู้ในการดูแลตัวเอง และสามารถป้องกันตนเองจากจากอันตรายของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM 2.5) 
 2.3 เพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ 

๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
  นักเรียน ครูและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทุกคน 
 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน ครูและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีความรู้
ในการดูแลตัวเอง และสามารถป้องกันตนเองจากจากอันตรายของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM 2.5) 
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๔. กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
๒ 
 

๓ 
๔ 

จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 
แจ้งโครงการไปยังสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด 
สพป.ตาก เขต 1 
คัดเลือกผลงาน และประกาศผล 
สรุปและรายงานผล 

มีนาคม 2564 
เมษายน ๒๕๖4 
 
มิถุนายน  ๒๕๖4 
มิถุนายน  ๒๕๖4 

นางขวัญหทัย เสือบุญมี 
 

 
๕.  งบประมาณที่ใช้  13,000 บาท จากงบพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 1  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วยนับ) 
เงินงบประมาณ งบพัฒนา 

สนง. รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ 
 

ค่าอาหารว่างคณะกรรมการ
พิจารณาตัดสิน  
จ านวน 7 คน / 1 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท 

7 คน - 245 - 245 245 

2 
 

ค่าโล่รางวัล 
ราคา 1000บาท / 1 โล่ 

3 โล ่ - - 3,000 3,000 3,000 

3 
 

ค่ากรอบเกียรติบัตร 
ราคา 120 บาท/ 1 อัน 

15 อัน - - 1,800 1,800 1,800 

4 
 

เงินรางวัล  
- รางวัลชนะเลิศ  
จ านวน 3 รางวลัๆ ละ 
1,000 บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 1  
จ านวน 3 รางวลั ๆ ละ  
800 บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 2  
จ านวน 3 รางวลั ๆ ละ  
500 บาท 

 
3 คน 

 
 

3 คน 
 
 
 

3 คน 

 
3,000 

 
 

2,400 
 
 
 

1,500 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
3,000 

 
 

2,400 
 
 
 

1,500 

 
3,000 

 
 

2,400 
 
 
 

1,500 

5 ค่าวัสด ุ - - - 1,055 1,055 1,055 
 รวม  6,900 245 5,855 13,000 13,000 

 
หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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๖.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
นักเรียน ครูและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทุกคน 
มีความรู้ในการดูแลตัวเอง และสามารถป้องกันตนเองจาก
จากอันตรายของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM 2.5) 
 
ผลลัพธ์ 
นักเรียน ครูและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทุกคน มีความรู้
ในการดูแลตัวเอง และสามารถดูแลผู้ที่อยู่รอบข้างได้ 

 
1. แบบสอบถาม 
2. การสังเกต 
 
 
 
 

 
- แบบสอบถาม 
- การจัดกิจกรรมและรูปถ่าย 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียน ครูและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทุกคน 
สามารถป้องกันสุขภาพของประชาชนจากอันตรายของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 
 7.2 นักเรียน ครูและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทุกคน 
มีความรู้ในการดูแลตัวเอง และสามารถป้องกันตนเองจากจากอันตรายของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM 2.5) 
 7.3 นักเรียน ครูและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทุกคน 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ 
 

ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
มีนาคม 2564 
เมษายน ๒๕๖4 
 
มิถุนายน  ๒๕๖4 
มิถุนายน  ๒๕๖4 

1. จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. แจ้งโครงการไปยังสถานศึกษา และบุคลากร 
ในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 
3. คัดเลือกผลงาน และประกาศผล 
4. สรุปและรายงานผล 

สพป.ตาก เขต ๑ 
 

นางขวัญหทัย 
เสือบุญมี 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

ชื่อโครงการ  การพัฒนาสื่อความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid 2019)  

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 1.ด้านความปลอดภัย 2.ด้านโอกาส และ 3.ด้านคุณคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    ๑. นายจักษภณ  ดีวังทอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐65 – 239 - 6239  
  E-mail: caksbhan.bhan239@gmail.com 
 ๒. นางสาวปราณี  แก้วมา หมายเลขโทรศัพท์ ๐96 – 952 - 4292  
  E-mail: praneekaewma41@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินการ     มกราคม 2564 – กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 

  ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019) 
ซึ่งไม่มีนักวิชาการหน่วยงานใดที่สามารถยืนยันได้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์การแพร่ระบาดเกิดขึ้นซ้ าอีกครั้ง ทั้งยังมี
การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสดังกล่าวพร้อมทั้งยังมีการพัฒนาสายพันธุ์ เพ่ือให้เป็นการเตรียมความพร้อมและ
ทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid 2019) 
  ในบทบาทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ได้เห็นความส าคัญในการติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งเฝ้าระวังการแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid 2019) รวมทั้งพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการศึกษา
ช่องทางจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาสื่อความรู้เกี่ยวกับโรคติดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid 2019)  

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
  ๑. เพ่ือพัฒนาสื่อและสร้างนวัตกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid 2019) แก่โรงเรียนในสังกัด 
  2. เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอ้มหากเกิดสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid 2019) ในระลอกใหม่ 

3. เป้าหมาย 
 3.๑ เชิงปริมาณ 
  3.1.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จ านวน 108 โรงเรียน  
  3.1.2 สื่อความรู้เกี่ยวกับโรคติดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019)  
จ านวน 108 ชุด 
 3.๒ เชิงคุณภาพ 
  3.๒.๑ โรงเรียนสามารถน าสื่อการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019) ใช้ในการส่งสริมและใช้ในสถานการณ์ดังกล่าว 
  3.๒.๒ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการด ารงชีวิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019) อย่างปลอดภัย 
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนาสื่อความรู้เกี่ยวกับ

โรคติดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid 2019 

มี.ค. – มิ.ย. ๖๔ 
 

นายจักษภณ  ดีวังทอง
พร้อมคณะศึกษานิเทศก์  
 

2. ประชุมคณะกรรมการการด าเนินงาน  
1) ประชุมคณะกรรมการประกอบด้วย 
    - ศึกษานิเทศก์ 13  คน 
    - ครูแกนน า 10 คน 
      รวมทั้งสิ้น  23  คน 
2) สร้างสื่อและนวัตกรรมดังนี้ 
   - สื่อสิ่งพิมพ์ 
   - สื่อวีดีทัศน ์

เม.ย. – มิ.ย. ๖๔ นายจักษภณ   ดีวังทอง 
พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ 
และครูแกนน า 
 

3. ติดตามการน าสื่อนวัตกรรมไปใช้ ก.ค.- ส.ค.64 นายจักษภณ  ดีวังทอง
พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ 

4. รายงานผลสรุปโครงการ ส.ค. – ก.ย. ๖๔ นายจักษภณ  ดีวังทอง 

5. ระยะเวลาและสถานที่การด าเนินงาน  
 5.1 ระยะเวลา 
  มีนาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔ 
 5.2. สถานที่ด าเนินงาน 
  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

6. งบประมาณ 
 จ านวนเงิน 20,990 บาท โดยใช้งบประมาณจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 
รายละเอียดดังนี้  

ที่ กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวด 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ประชุมคณะกรรมการการ

ด าเนินงาน 
1) ประชุมคณะกรรมการ
ประกอบด้วย 
   - ศึกษานิเทศก์ 13 คน 
   - ครูแกนน า 10 คน 
รวมทั้งสิ้น 23  คน 

2,990  2,990  

2 สร้างสื่อและนวัตกรรม
ดังนี ้
  - สื่อสิ่งพิมพ ์
  - สื่อวีดีทัศน ์

โรงเรียนในสังกัด 108 
โรงเรียน 

12,000   12,000 

3 การนิเทศติดตามการน าสื่อ
ไปใชโ้ดยศึกษานิเทศก์ 
13  คน 

ศึกษานิเทศก์ 13  คน 6,000 6,000   

รวมงบประมาณ 20,990 6,000 2,990 12,000 
(สามารถถัวจ่ายทุกรายการเท่าจ่ายจริง) 
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7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  7.๑ สื่อความรู้เกี่ยวกับโรคติดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019)
  7.๒ โรงเรียนน าสื่อความรู้เกี่ยวกับโรคติดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid 2019)  

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  8.๑ โรงเรียนในสังกัดมีสื่อความรู้เกี่ยวกับโรคติดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid -2019)  
  8.๒ นักเรียนได้รับการเรยีนรู้การด ารงชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(Covid 2019)  
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

โครงการ  พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน (5 ส.) 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
ผู้รับผิดชอบ        นางฬุริยา  บุตรนุช 
 กลุ่มอ านวยการ   
 เบอร์โทรศัพท์  086 9322401 
 E-mail : ruliyar159@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 
............................................................................................................................. ............................................. 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ

กิจกรรมหนึ่งที่ ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานคือกิจกรรม 5 ส. 
ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่ง 3 ส. แรกเป็นการพัฒนาสถานที่ ส่วน 2 ส. หลัง
เป็นการพัฒนาคน ซึ่ง 5 ส. เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของการด าเนิน
กิจกรรมได้แก่สถานที่ท างานและสภาพแวดล้อมการท างานสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกาย
และจิตที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้นการขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรคนวัสดุและงบประมาณและ
การลดการเก็บเอกสารที่ซ้ าซ้อนลง เป็นการขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร วัสดุ และงบประมาณของหน่วยงาน 

การด าเนินกิจกรรม 5 ส. จึงก่อให้เกิดการท างานที่มีคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการท างานของบุคลากร สร้างความพึงพอใจและความม่ันใจให้กับผู้ใช้บริการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาและปรับปรุง
สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน (5 ส.) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ และเพ่ิม
คุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐานรวมทั้งช่วยพัฒนาจิตส านึกในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนา
ไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้สะอาด สวยงาน สะดวก และเป็นระเบียบ เอื้อต่อ

การปฏิบัติงาน และการให้บริการของเจ้าหน้าที่และเพ่ิมประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน  
2. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มารับบริการ 
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะในการท างาน 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  บุคลากรทุกคน ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ร่วมมือ
ในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน (5 ส.)  
 เชิงคุณภาพ 
 1. บุคลากรทุกคนสามารถน ากิจกรรม 5 ส.มาปฏิบัติได้เป็นประจ าและต่อเนื่อง 
 2. บุคลากรทุกคนสามารถน ากิจกรรม 5 ส.มาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  

mailto:ruliyar159@gmail.com
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการด าเนินการก าหนดแนวทางปฏิบัติ 

หลักเกณฑ์และรูปแบบกิจกรรม 
ธันวาคม 2563  

2. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของ สพป.ตาก 1 ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมฯ 

ธันวาคม 2563  

3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ฯ 
1. กิจกรรม 5 ส. เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 

ทุกวันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เปน็ต้นไป 
2. กิจกรรม “BIG Cleaning Day” วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
3. ประเมินกิจกรรม 5 ส.ทุกกลุ่ม วันศุกร์ที่ 4 ของเดือน เดือนละ 1 ครั้ง 

(ประเมินภายใน) 
4. ประเมินกิจกรรม 5 ส.ทุกกลุ่ม 4 เดือนต่อ 1 ครั้ง (ประเมินภายนอก) 
5. ประกาศผลการประเมินฯ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 

ธันวาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

 

4 สรุปรายงานผล กันยายน 2564  

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 
 สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

6. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  72,265.- บาท  ได้มาจาก  งบ สพฐ./งบพัฒนา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนดแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์
และรูปแบบกิจกรรม  

    

1.1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อก าหนด 
แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์และรูปแบบกิจกรรม
จ านวน 25 คน จ านวน 1 วนั 

    

กิจกรรมที่ 2 การด าเนินกิจกรรม 5 ส. 875.-  875.-  
2.1 กิจกรรม 5 ส. เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 

2563 – กันยายน 2564 ทุกวันศุกร์ที่ 1 และ 3 
ของเดือน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  

    

 
 
 
 
 
 



103 
 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2.2 “BIG Cleaning Day” วันศุกร์ที่ 9 
กรกฎาคม 2564 

-. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
61 คนคนละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
(17x2x35=4,270.-) 

- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 61 คน  
คนละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท (61x100=6,100.-) 

2.3 ประเมินกิจกรรม 5 ส.ทุกกลุ่ม ทุกเดือน 
เดือนละ 1 ครั้ง (ประเมินภายใน) 

2.4 ประเมินกิจกรรม 5 ส.ทุกกลุ่ม 4 เดือน/ครั้ง 
(ประเมินภายนอก) 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน 
จ านวน 5 คน  ๆละ 500 บาท (5x500=2,500.-) 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 20 คน 
คนละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท (20x2x35=1,400.-) 
(ผู้บริหาร กศ.4+ผอ.กลุ่ม/หน่วย9+กก.5+คณะท างาน2) 

10,370.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,900.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,500.- 

10,370.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,400.- 

 

- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 20 คน  
คนละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท (20x100=2,000.-) 

2.5 มอบรางวัลกลุ่มที่ชนะเลิศ โดยศึกษาดูงาน 
ณ แหล่งเรียนรู้ที่สนใจ 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 16 คน ๆ ละ 3 วัน
(16x3x240=11,520.-) 

- ค่าเช่าที่พัก (เหมาจ่าย) จ านวน 16 คน 
คนละ 2 วัน (16x2x800=25,600.-) 

- ค่าพาหนะ (น้ ามัน) จ านวน 2 คัน ๆ ละ 
6,000 บาท (2x6,000=12,000.-) 

- ค่าของที่ระลึก จ านวน 2 ชิ้น ๆ ละ 
1,500 บาท (2x1,500=3,000.-) 

- มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 
2,000 บาท 
      รองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงิน 1,000 บาท 

 
 

52,120.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

52,120.- 

 

กิจกรรมที่ 3 สรุป รายงานผล     
รวมงบประมาณ 72,265.- 5,500.- 66,765.-  

หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  สิ่งแวดล้อมในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ เกิดความเครียดในการท างาน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ก าหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์และก าหนดรูปแบบกิจกรรม ในการพัฒนาและปรับปรุง
สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรทุกคน ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน (5 ส.) 

ร้อยละ 100 
 

เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรทุกคนสามารถน ากิจกรรม 5 ส.มาปฏิบัติได้เป็นประจ าและต่อเนื่อง 
2. บุคลากรทุกคนสามารถน ากิจกรรม 5 ส.มาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้สะอาด สวยงาน สะดวก และเป็นระเบียบ เอ้ือต่อการ

ปฏิบัติงาน และการให้บริการของเจ้าหน้าที่และเพ่ิมประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน  
2. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มารับบริการ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะในการท างาน 
 

ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

  

วันเดือนปี กิจกรรม สถานที ่
ธันวาคม 2563 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการด าเนินการก าหนดแนวทางปฏิบัติ 

หลักเกณฑ์และรูปแบบกิจกรรม 
สพป.ตาก เขต 1 

ธันวาคม 2563 แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือท าความเข้าใจกับบุคลากรทุกคน สพป.ตาก เขต 1 
ธันวาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ฯ 
1. กิจกรรม 5 ส. เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 

ทุกวันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 
2. กิจกรรม “BIG Cleaning Day” วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
3. ประเมินกิจกรรม 5 ส.ทุกกลุ่ม วันศุกร์ที่ 4 ของเดือน เดือนละ 1 ครั้ง 

(ประเมินภายใน) 
4. ประเมินกิจกรรม 5 ส.ทุกกลุ่ม 4 เดือนต่อ 1 ครั้ง (ประเมินภายนอก) 
5. ประกาศผลการประเมินฯ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 

สพป.ตาก เขต 1 

กันยายน 2564 สรุปรายงานผล สพป.ตาก เขต 1 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

โครงการ       การพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและการเขียนแผนบูรณาการ  
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ   ข้อที่ ๒  ด้านโอกาส 
ผู้รับผิดชอบ นางรัตติยา  วงศ์หิรัญตระกูล 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    
 เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๗๒๐๒๐๒๐๓   E-mail : Ratiya221207@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินการ      ธันวาคม ๒๕๖๓  -  กันยายน  256๔ 
............................................................................................................................. ................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติ ในการด าเนินชี วิตของคนที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี 
ดังพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของพระองค์นับตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมาที่ได้ทรงเน้นย้ าแนวทาง  
การพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน บนหลักแนวคิดพ่ึงตนเอง เพ่ือให้เกิดความพอมี พอกิน พอใช้และมีความสุขโดยใช้
หลักความพอประมาณ การค านึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวและทรงเตือนสติประชาชน
คนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาที่สมดุล ก้าวไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาและ
การมีคุณธรรมเป็นกรอบในการคิดและการกระท า สามารถประยุกต์ใช้ในทุกมิติชีวิต ทุกภาคส่วนและทุกด้านของ
การพัฒนาเพื่อให้สังคมส่วนรวมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน
หลักการและนโยบายที่เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550มาตรา 78(1) และมาตรา 83 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559) ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรฐานการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ 
ทั้งมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ปี พ.ศ.2554 มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รวมทั้งในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551ได้ก าหนดให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

จะเห็นได้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา ส าหรับเด็กไทย
ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพสมดุลและอย่างยั่งยืนจึงต้องท าความเข้าใจให้ทุกคนเห็นคุณค่าและ
น้อมน าสู ่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามพระราชปณิธานและพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่
พระราชทานไว้แก่พสกนิกรชาวไทยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับศูนย์สถานศึกษา
พอเพียงมูลนิธิยุวสถิรคุณได้ท าการส่งเสริม สนับสนุนและประเมินสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยน้ อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เพื่อประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา  
โดยสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑  ยังไม่ได้รับการประเมิน 
จ านวน ๔๗ โรงเรียนและยังไม่มีโรงเรียนใดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ได้เห็นความส าคัญของในการด าเนิน
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายให้สถานศึกษา
ทุกแห่งเป็นสถานศึกษาพอเพียง เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระองค์ท่านที่ได้พระราชทาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่พสกนิกรชาวไทย จึงได้จัดท าโครงการการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทาง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและการเขียนแผนบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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2. วัตถุประสงค ์          
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง

ได้รับการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมิน 
2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง

มีความพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 

3. เป้าหมาย        
3.1 สถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ๔๗ โรงเรียน มีความพร้อมรับการประเมิน 
3.2 ประเมินสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง จ านวน ๔๗ โรง 

4. วิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  เตรียมความพร้อมประเมินสถานศึกษา
พอเพียงที่ยังไม่ผ่านการประเมิน 
  1.1  ประชุมคณะกรรมการประเมิน ฯจ านวน 15  คน    
  1.2  จัดท าเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จ านวน ๔๗ ชุด 

ธค.6๓ นางรัตติยา  
วงศ์หิรัญตระกูล 
 

2 กิจกรรมที่ 2        
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับการ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่ยังไม่ผ่านการประเมิน ของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑  
ให้กับผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบโครงการ จ านวนโรงเรียน
ทั้งหมด ๔๗ โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวมจ านวน ๓ คน 
รวมทั้งสิ้น ๑๔๑  คน 

ก.ค.-ส.ค.6๔ นางรัตติยา  
วงศ์หิรัญตระกูล 
 

3 กิจกรรมที่ 3   
การนิเทศ ติดตามการด าเนินงานโรงเรียนสถานศึกษา
พอเพียงที่ยังไม่ผ่านการประเมิน ในสังกัดโดยศึกษานิเทศก์   

- จัดท าแผน/เครื่องมือนิเทศติดตาม 
- ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศ ติดตาม 
- ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม 

ก.ย 256๔ ศึกษานิเทศก์ 
ทุกคน 

4 กิจกรรมที่ 4  สรุปรายงานผลด าเนินงานโรงเรียน
สถานศึกษาพอเพียงที่ยังไม่ผ่านการประเมิน 

ก.ย. 6๔ นางรัตติยา  
วงศ์หิรัญตระกูล 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

เดือน ตุลาคม  256๓ - กันยายน 256๔ 

6. งบประมาณ 
6.1 งบประมาณจ านวน 38,760 บาท 
6.2 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
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รายละเอียดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 กิจกรรมที่ 1  เตรียมความพร้อมประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่
ยังไม่ผ่านการประเมิน 
  1.1  ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ จ านวน 15  คน    

 ๑.๑ ค่าอาหาร มื้อละ ๖๐ บาท ๑ มื้อ ๑ วัน            
จ านวน ๒๐ คน (๖๐x๑x๒๐ = ๑,๒๐0) 

๑.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ ๓๕ บาท ๒ มื้อ 
จ านวน ๒๐ คน ๑ วัน (๓๕x๒x๒๐x๑=๑,๔๐๐) 
  -  จัดท าเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
     จ านวน ๔๗ ชุด 
  -  วัสดุอุปกรณ์  

 
 
 

 
 
     

1,200 
   

๑,๔๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
๕,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๒  ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับการ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่ยังไม่ผ่านการประเมิน ของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑  ให้กับ
ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบโครงการ จ านวนโรงเรียนทั้งหมด      
๔๗ โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวมจ านวน ๓ คนรวมทั้งสิ้น       
ทั้งหมด ๑๔๑  คน 

๑.๑ ค่าอาหาร มื้อละ ๑๐๐ บาท ๑ มื้อ ๑ วัน จ านวน  
๑๔๑ คน (๑๐๐x๑x๑๔๑ = ๑๔,๑๐0) 

๑.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ ๓๕ บาท ๒ มื้อ
จ านวน ๑๔๑ คน ๑ วัน (๓๕x๒x๑๔๑x๑=๙,๘๗๐)   

 ๒๓,๙๖๐  
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3   
การนิเทศ ติดตามการด าเนินงานโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงที่ยัง
ไม่ผ่านการประเมิน ในสังกัดโดยศึกษานิเทศก์   

- จัดท าแผน/เครื่องมือนิเทศติดตาม 
- ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศ ติดตาม 
๑.๑ ค่าอาหาร มื้อละ ๖๐ บาท ๑ มื้อ ๑ วัน จ านวน ๑๕ 

คน (๖๐x๑x๑๕ = ๙๐0) 
๑.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ ๓๕ บาท ๒ มื้อ

จ านวน ๑๕ คน ๑ วัน (๓๕x๒x๑๕x๑=๑,๐๗๐)   
- ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม 
ค่าเบี้ยเลี้ยง 1๕ คน คนละ 1 วัน วันละ 120 บาท 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,800 

 
1,970 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,200 
กิจกรรมที่ ๔ สรุปรายงานผลด าเนินงานโรงเรียนสถานศึกษา
พอเพียงที่ยังไม่ผ่านการประเมิน 

  1,230 

รวม 1,800 ๒8,530 8,430 
รวมทั้งสิ้น ๓๘,๗๖๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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๗. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่าน 
การประเมินมีความพร้อมเข้ารับการประเมิน 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่รับการ
ประเมินผ่านการประเมินและได้รับประกาศ       
เป็นสถานศึกษาพอเพียง 

ประเมินตามสภาพจริง 
ณ โรงเรียน 
 
 

คู่มือประเมินและเกณฑ์ 
คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการตามหลัก 
ปศ.พพ. 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ผู้บริหาร ครู นักเรียน เห็นคุณค่าและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้

บรรลุผลตามเป้าหมาย 
8.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด 

๙.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ๙.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
            การประเมินจะครบตามเป้าหมายหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะกรรมการ ในการประเมิน 
เนื่องจากกรรมการเป็นบุคคลภายนอก 
 ๙.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
           เขตพ้ืนที่ติดต่อประสานงานคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และอ านวยความสะดวกในการเดินทาง 
และท่ีพัก 
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โครงการ   การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ช้อที่ 2 ด้านโอกาส 
ผู้รับผิดชอบ นายพัชญภณ  สารสา, นายจักษภณ  ดีวังทอง  
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทร :  086-3949491 E-mail : phatchayaphon@gmail.com 

 เบอร์โทร :  065-2396239 E-mail : caksbhan.bhan239@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 

............................................................................................................................. ............................................... 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดให้มี

การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เรียนจะต้องมีทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ 
ซึ่งพระราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 
ด้านการศึกษาได้ระบุให้มีการมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
2) มีพ้ืนฐานที่มั่นคง - มีคุณธรรม 3) มีงานท า – มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองที่ดี นอกจากนี้ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
ในแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้ก าหนดให้ผู้เรียน
มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ 
ซึ่งโรงเรียนสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร เพ่ือรองรับความต้องการตามสาขาอาชีพ 
รวมถึงมุ่งให้ผู้เรียนใช้ความรู้ในสาระหลักสูตรบูรณาการกับทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้แก่  
ทักษะด้านการเรียนรู้นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ นอกจากนี้ 
กฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 6) ได้ก าหนดให้นักเรียนต้องมีทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ รวมทั้งค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 921/2561 เรื่อง ให้ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
สาระที่ 2 และสาระที่ 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ออก ดังนั้น สาระการเรียนรู้ในกลุ่มฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
จึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแบบโครงงาน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนตามความถนัด และตามความสนใจของตนเอง 
ได้ท างานอย่างมีระบบขั้นตอน ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตาม รู ้จักคิดวิเคราะห์ ประเมินผลงานด้ว ยตนเอง 
ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต โดยครูผู้สอนเป็นที่ปรึกษา  
คอยอ านวยความสะดวก และชี้แนะแนวทางในการท างาน ร่วมแก้ปัญหาในการท าโครงงานที่ผู้เรียนมาปรึกษา 
ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ ทักษะและผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 

ดังนั้นเพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านงานอาชีพ ให้สอดคล้องกับพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและแผนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการฯ และนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงได้เสนอโครงการนี้ขึ้น   
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนรู้

แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เป็น 1 โรงเรียน 1 อาชีพ/ 1 ผลิตภัณฑ์ 
3. เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการงานอาชีพ 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนละ 1 คน รวม 99 คน คณะท างาน 6 คน รวมทั้งสิ้น 
105 คน เวลา 1 วัน  
  2. ก าหนดให้มีโรงเรียน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ/ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 99 โรงเรียน 
  3. คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการงานอาชีพ จ านวน 8 โรงเรียน 
  4. นิเทศก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนทุกโรงเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ 
  1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  2. นักเรียนได้รับความสุข/สนุกกับการท างานตามความถนัด และความสนใจของตนเองตลอดจน
ได้ฝึกทักษะกระบวนการท างานด้วยตนเอง หรือร่วมท างานเป็นกลุ่ม 
  3. มีโรงเรียนต้นแบบการงานอาชีพกลุ่มโรงเรียนละ 1 โรงเรียนครบทุกกลุ่มฯ 
 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานครูผู้สอน

กลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ให้กับครูทุกโรงเรียน 
รวม 105 คน  เวลา 1 วัน 

1 วัน นายพัชญภณ,  
นายจักษภณ   

2 ก าหนดแนวด าเนินการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ/ผลิตภัณฑ์ - 
3 นิเทศก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนทุกโรงเรียน   ตลอดปีการศึกษา 
4 คัดเลือกโรงเรียนแกนน าด้านการงานอาชีพ 

กลุ่มโรงเรียนละ 1 โรงเรียน รวม 8 โรงเรียน 
- 

5 สรุปและรายงานผล - 
 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 การจัดประชุมด าเนินการ ระหว่างวันที่ 4 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2564  
 สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 
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6. งบประมาณ 
 จ านวน 17,000.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพท่ี 
ให้กับครูทุกโรงเรียน รวม 105 คน เวลา 1 วัน  
โดยการประชุมทางไกล(Video Conference ) 

105 คน 
1 วัน 

- - - - 

กิจกรรมที ่2 ก าหนดให้ทุกโรงเรยีนจัดการเรียนรู้ 1 
โรงเรียน 1 อาชีพ/ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพท่ี โดยการประชุมทางไกล(Video 
Conference ) หรือก าหนดแนวด าเนินงานให้
โรงเรียน  

105 คน 
 

- - - - 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน
ของโรงเรียนภาคเรยีน 2 ครั้ง 

2 ครั้ง - - - - 

กิจกรรมที ่4 คัดเลือกโรงเรยีนแกนน าด้านการงาน
อาชีพกลุ่มโรงเรียนละ 1 โรงเรียน  
รวม 8 โรงเรียน (1,000 บาท x 8 กลุ่มฯ) 

8 กลุ่ม
โรงเรียน 

8,000 - 8,000 - 

กิจกรรมที ่5 คัดเลือกโรงเรยีนแกนน าด้านการงาน
อาชีพระดับส านักงานเขตจ านวน 1 โรง  
(กรรมการ 5 คน x 8 วัน  x  200 บาท ) 

8 กลุ่ม
โรงเรียน 

8,000 - 8,000  

กิจกรรมที ่6 สรุปและรายงานผล  
(ค่าจัดท ารายงาน 100 บาท x 10 เลม่) 

10 เล่ม 1,000 - - 1,000 

รวมงบประมาณ  17,000 - 16,000 1,000 
หมายเหตุ   งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. โรงเรียนขาดครูที่สอนด้านอาชีพ 
  2. งบประมาณโรงเรียนมีไม่เพียงพอโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. ให้โรงเรียนประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนวัสดุ
สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ  
  2. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองให้มีทักษะและความสามารถด้านอาชีพ 
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8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2. มีโรงเรียนแกนน าด้านงานอาชีพกลุ่มโรงเรียนละ 1 โรง 

 
100 % 

 
100 % 

เชิงคุณภาพ 
1.ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้

โครงงานได้อย่างมีคุณภาพ 
2. นักเรียนสามารถท าโครงงานอาชีพได้ 
3. นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความได้อย่างมีคุณภาพ 
4. นักเรียนมีความสุขกับการเรียน 

 
100 % 

 
70 % 
50 % 

100 % 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพที่สามารถน าไปสู่การ  

การพัฒนาอาชีพ และสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
2. นักเรียนมีความรู้มีพ้ืนฐานในการด ารงชีพ และศึกษาต่อความถนัดและความสนใจของตนเอง 
3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
4. นักเรียนมีทักษะตามทักษะศตวรรษท่ี 21 อย่างหลากหลาย 

 
ปฏิทินการด าเนินงาน 

 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
มิ.ย. 2564 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ

เรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพให้กับครูทุกโรงเรียนๆ ละ 1 คน 

สพป.ตาก เขต 1 นายพัชญภณ,  
นายจักษภณ   

ก.ค. 2564 กิจกรรมที่ 2 ก าหนดให้ทุกโรงเรียนจัดการ
เรียนรู้ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ/ผลิตภัณฑ์ ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

โรงเรียน 

ก.ค. 2564–  
ส.ค. 2564 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงานของโรงเรียนภาคเรียน 2 ครั้ง 

โรงเรียน 

ก.ย. 2564 กิจกรรมที่ 4 คัดเลือกโรงเรียนแกนน าด้านงาน
อาชีพกลุ่มโรงเรียนละ 1 โรงเรียน 

กลุ่มโรงเรียน 

ก.ย. 2564 กิจกรรมที่ 5 คัดเลือกโรงเรียนแกนน าฯ 
งานอาชีพระดับเขตพ้ืนที่ 1 โรงเรียน 

โรงเรียนตัวแทนกลุ่ม 

ก.ย. 2564 กิจกรรมที่ 6 สรุปและรายงานผล สพป.ตาก เขต 1 
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โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านโอกาส 
ผู้รับผิดชอบ นางร าเพย  อุดมวงษ์ 
 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท์ 
 E-mail :  
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 
............................................................................................................................. ................................................. 

๑. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาเรียนรวม  เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มี

คุณภาพมาตรฐานตามศักยภาพแห่งตน มีสิทธิ  ความเสมอภาคอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
ว่าเป็น “การศึกษาเพ่ือทุกคน” การจัดการศึกษาเรียนรวมนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน 
โดยไม่แบ่งแยกและไม่เลือกปฏิบัติต่อทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนปกติเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถแห่งตน ทั้งนี้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ มาตรา ๕๔ ระบุว่า รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
เป็นเวลา ๑๒ ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ประกอบกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ระบุถึงการสร้างโอกาส  ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยให้ผู ้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการ
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในวัยเรียนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
เพ่ิมขึ้น และเด็กพิการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม อีกทั้ง 
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กล่าวถึงการเรียนรวม มาตรา ๓ ความว่า การ
เรียนรวมเป็นการจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ รวมถึง
การจัดการศึกษาให้สามารถรองรับการเรียนการสอนส าหรับคนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการ ๙ ประเภท ได้แก่ ๑) 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ๒) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ๓) บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ๔) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ๕) บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ๖) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ๗) บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
หรอือารมณ์ ๘) บุคคลออทิสติก และ ๙) บุคคลพิการซ้อน 

จากการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในรอบ ๒ ปีที่ผ่านมา พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีสื่อการ
เรียนการสอนส าหรับเด็กพิการเรียนรวมและครูผู้สอนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับเด็กพิการเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ตระหนักถึงปัญหาและ
ให้ความส าคัญกับเด็กกลุม่นี้เฉกเช่นกับเด็กปกติทั่วไป จึงได้ก าหนดโครงการฯ นี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้ครูผู้สอนนักเรียนพิการเรียนรวมในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต ๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนรวม 
๒.๒ เพ่ือผลิตสื่อการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ครูผู้สอนนักเรียนพิการเรียนรวมในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต ๑  
จ านวน  ๑๐๘  คน 
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 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  ครูผู้สอนนักเรียนพิการเรียนรวมในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑  
มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเรียนรวมเรียน 
  ๓.๒.๒ ครูผู้สอนนักเรียนพิการเรียนรวมในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑  
มีสื่อการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 

๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
 ๔.๑  ลักษณะกิจกรรม 
  ๔.๑.๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  แบ่งเป็น ๒ รุ่นๆ ละ  ๑  วัน 
  ๔.๑.๒ นิเทศ  ติดตามการใช้สื่อและผลการด าเนินงาน 
  ๔.๑.๓ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 ๔.๒ กิจกรรมด าเนินงาน 

ที ่ ชื่อกิจกรรม วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตสื่อ 

จัดอบรมครูผู้สอนนักเรียน
พิการเรียนรวม จ านวน ๑ วัน   

มิถุนายน  ๒๕๖๔ นางร าเพย อุดมวงษ์ 

๒. นิเทศ  ติดตามผล
การด าเนินงาน 

นิเทศ  ติดตามการใช้สื่อ และ
ผลการด าเนินงาน 

สิงหาคม – กันยายน  
๒๕๖๔ 

นางร าเพย อุดมวงษ์ 
และคณะ 

๓. สรุปรายงานผล สรุปรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน ๒๕๖๔ นางร าเพย อุดมวงษ์ 

๕. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้มาจาก งบสพป.ตาก เขต ๑ ดังมี
รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วยนับ) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ รวม 

๑ กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานและจัดท าหลักสูตรการอบรม
จ านวน ๑ วัน 
- ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (๑๐x ๑๗๐ x ๑ ) 

 
 

๑๐  คน 
 

 
 

๑,๗๐๐ 

 
 
 
 

  
 

๑,๗๐๐ 
 

๒ กิจกรรมที่ ๒  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผลิตสื่อ แบ่งเป็น ๒ รุ่นๆ ละ  ๑ วัน 
- ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (๑0๐ x ๑๗๐ x ๑) 
- ค่าวัสดุ 

๑๐๐  คน ๑๗,๐๐๐  
 
 
 

๖,๓๐๐ 

 ๑๗,๐๐๐ 
 
 
 

๖,๓๐๐ 
๓ กิจกรรมที่ ๓  นิเทศ  ติดตาม ๑๐๘ รร.     
๔  กิจกรรมที่ ๔  สรุปรายงาน ๕  เล่ม     

รวม  ๑8,7๐๐ ๖,๓๐๐ - ๒๕,๐๐๐ 
หมายเหตุ:   งบประมาณขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละของครูผู้สอนนักเรียนพิการเรียนรวมมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเรียนรวม 

นิเทศ  ติดตาม แบบนิเทศ  ติดตาม 

๒. ร้อยละของครูผู้สอนนักเรียนพิการเรียนรวมมีสื่อ
ส าหรับใช้สอนนักเรียนพิการเรียนรวม 

นิเทศ  ติดตาม แบบนิเทศ  ติดตาม 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ ครูผู้สอนนักเรียนพิการเรียนรวมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเรียนรวมเพ่ิมขึ้น 
๗.๒ ครูผู้สอนนักเรียนพิการเรียนรวมมีสื่อส าหรับใช้สอนนักเรียนพิการเรียนรวมมากข้ึน 

 
ปฏิทินการด าเนินงาน 

 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

ธันวาคม   ๒๕๖๓ เสนอขออนุมัติโครงการ สพป.ตาก เขต ๑ นางร าเพย อุดมวงษ์ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๔ จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและ

จัดท าหลักสูตรการอบรมจ านวน ๒ วัน 
สพป.ตาก เขต ๑ นางร าเพย อุดมวงษ์ 

และคณะ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ   

จ านวน  ๒ วัน 
สพป.ตาก เขต ๑ นางร าเพย อุดมวงษ์ 

และคณะ 
สิงหาคม – กันยายน 

๒๕๖๔ 
นิเทศ  ติดตาม โรงเรียนในสังกัด  

สพป.ตาก เขต ๑ 
นางร าเพย อุดมวงษ์ 

และคณะ 
กันยายน  ๒๕๖๔ สรุปรายงาน สพป.ตาก เขต ๑ นางร าเพย อุดมวงษ์ 
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โครงการ  ประกันโอกาสทางการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านโอกาส   
ผู้รับผิดชอบ นางสาวภัณฑิรา  ศรีโปฎก 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     
 เบอร์โทรศัพท์ 098-6863988 
 E-mail : 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 
............................................................. ................................................................................................................  

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู ้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
โดยมีการส ารวจข้อมูลเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในปีการศึกษา 2565  คือเด็กที่เกิด 
พ.ศ.2558 เพ่ือให้การติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนครบ 100 % ซึ่งในการด าเนินงาน
มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียน สถานศึกษา ท้องถิ่น ประชาชน รับทราบการส่งเด็กเข้าเรียน
ในสถานศึกษาโดยทั่วกัน และการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 เตรียมข้อมูลเด็ก
ที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 คือ เด็กที่เกิด พ.ศ. 2557 โดยต้องจัดท า
ประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ตามแบบ พฐ.07 และการจัดสรร
โอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาของนักเรียนตามแบบ พฐ. 08  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการประกันโอกาสทางการศึกษา 
เพ่ือด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการรับเด็กเข้าเรียน และติดตามเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับให้เข้าใน
สถานศึกษา เพ่ือให้ประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียน ทราบก าหนดการรับเด็กเข้าเรียนอย่างทั่วถึงและด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลประชากรที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 
(เด็กที่เกิด พ.ศ. 2558) เพ่ือจัดพิมพ์ข้อมูลเตรียมประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนให้ผู้ปกครองทราบก่อนเด็กเข้าเรียน
ในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และให้สถานศึกษารายงานผลการติดตามเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา 
ตามแบบ พฐ.12 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้ผู้ปกครองนักเรียน 
ประชาชน ได้ทราบอย่างทั่วถึง 

2.2 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลส ามะโนประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  เข้าเรียนในปีการศึกษา 2565  (เด็กที่เกิด พ.ศ.2558) 

2.3 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 
2.4 เพ่ือติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันและนักเรียนที่ออกกลางคัน ให้กลับเข้ามาเรียนใน

ระบบและนอกระบบ และลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัด 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดจ านวน 108  แห่ง มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับ
เด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาตามปฏิทินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
  3.1.2 มีข้อมูลประชากรที่เกิด พ.ศ. 2557ของทุกอ าเภอในเขตพ้ืนที่ 
  3.1.3  สถานศึกษาในสังกัดจ านวน 108 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจในการกรอกข้อมูลรายงานผลการ
รับเด็กเข้าเรียนตามแบบ พฐ.12 ชั้น ป.1 และ ม.1 
   3.1.4 เด็กที่จบชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563  เรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับทั้งใน
ระบบและนอกระบบ 
   3.1.5 อัตราเด็กออกกลางคันลดลง 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  บิดา / มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้ทราบข้อมูลข่าวสารการรับ
เด็กเข้าเรียนตามปฏิทินที่ สพฐ. ก าหนด  
  3.2.2 สถานศึกษาทุกแห่งมีความรู้ความเข้าใจและสามารถติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับในเขตบริการได้เข้าเรียนครบทุกคน 
  3.2.3 เพื่อให้การติดตามรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2564 
ได้ครบ 100 % 
  3.2.4 เด็กที่มีแนวโน้มจะออกกลางคันและเด็กที่ออกกลางคันได้เข้าศึกษาต่อในระบบและนอกระบบ 
 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ต.ค.63 – ก.พ.64  
2. จัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนเป็นการล่วงหน้าหนึ่งปี

การศึกษาทุกอ าเภอในพ้ืนที่ 
ม.ค. –มี.ค.64  

3. ประชุมครูผู้รับผิดชอบการรายงานผลการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
และติดตามเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาตามแบบ พฐ.12 ให้ได้
ครบ 100% 

มี.ค.64  

4 ติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคันและนักเรียนออก
กลางคัน 

ก.พ.-พ.ค.64  

5 สรุปรายงานผล ส.ค.-ก.ย.64  
 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

วันที่ 1  เดือน กันยายน พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ.2564 
สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
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6. งบประมาณ 
 จ านวน  15,000.- บาท โดยใช้งบประมาณจากงบพัฒนา ของ  สพป.ตาก  เขต 1รายละเอียดดังนี้ : 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วยนับ) 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและ
พัฒนาการรับนักเรียน 

     

1 ค่าจัดจ้างถา่ยเอกสารข้อมูลส ามะโน
ประชากร เด็กที่เกิด พ.ศ. 2558
จ านวน 4 อ าเภอ 

4 อ าเภอ 3,000   3,000 

2 จัดท ารูปเล่มข้อมูลส ามะโนประชากร
วัยเรียนที่เกิด พ.ศ.2558 จ านวน 5 เล่ม 
เล่มละ 300 บาท (5x300) 

5 เล่ม 1,500   1,500 

3 จัดท ารูปเล่มรายงานข้อมูลการรับ
นักเรียน จ านวน 5 เล่ม ๆ  ละ 300 บาท  

5 เล่ม 1,500   1,500 

4 
 

จัดประชุมคณะกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้องการรับนักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษาจ านวน 3 คร้ัง  

15 คน 4,000   4,000 

5 จัดซื้อวัสดุ หมึกสี Epson  
จ านวน 4 ชุด ๆ ละ 800 บาท  

4 ชุด 3,200   3,200 

 รวมกิจกรรมที่ 1  13,200   13,200 
 กิจกรรมที่ 2 การติดตามนักเรยีน         

ออกกลางคัน 
     

1 จัดท ารูปเล่มรายงานข้อมูลการ
ติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มออก
กลางคันและออกกลางคัน ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 6 เล่มๆละ 
300 บาท (5x300) 

5 เล่ม 1,800   1,800 

 รวมกิจกรรมที่ 2  1,800   1,800 

 รวมทั้งสิ้น  15,000   15,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

แหล่งงบประมาณ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  1.ปัจจัยเสี่ยงด้านครอบครัวคือ รายได้ของพ่อแม่/ผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของพ่อ อาชีพของพ่อ 
และอาชีพของแม่ 
  2. ปัจจัยเสี่ยงด้านครู/โรงเรียน จ านวน 2 ปัจจัยคือครูไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนและไม่มีครูรับฟัง
ปัญหาและให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
  3. ปัจจัยเสี่ยงด้านนักเรียน จ านวน 2 ปัจจัย คือ การเข้าเรียนสายและการขาดเรียน 
  4. ปัจจัยเสี่ยงด้านเพื่อน จ านวน 4 ปัจจัย คือ การมีเพ่ือนที่เคยติด 0, ร, มส. การมีเพ่ือนไม่ตั้งใจเรียน 
การมีเพ่ือนที่ออกกลางคันไปแล้ว และการมีเพ่ือนที่ชอบใช้ความรุนแรง 
 7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. ผู้เรียน หมายถึง ผู้เรียนที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียนทุกระดับชั้นของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  
  2. การจัดท าฐานข้อมูลของผู้เรียน หมายถึง ภารกิจของสถานศึกษาในการรวบรวมข้อมูลของผู้เรียน 
เพ่ือคัดกรอง และจ าแนกผู้เรียนออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาโดยบูรณาการข้อมูลที่มีอยู่เดิม
จากทะเบียน งานวัดและประเมินผล ครูที่ปรึกษา และครูฝ่ายปกครอง 
  3. การเยี่ยมบ้าน หมายถึง ภารกิจของสถานศึกษาในการรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
ที่ช่วยให้สถานศึกษาได้ทราบถึงชีวิต ความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมทางบ้านของผู้เรียน โดยการพบปะ
สนทนากับผู้ปกครองของผู้เรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  4.แบ่งกลุ่มร่วมหาทางช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาแต่ละด้าน 
 
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของเด็กท่ีอยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (เด็กเกิด พ.ศ.2557) ได้เข้าเรียนใน
ปีการศึกษา 2564 ครบ 100% 
2. มีข้อมูลเด็กที่เกิด พ.ศ.2557 เพ่ือเตรียมประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ปกีารศึกษาทุกอ าเภอในพ้ืนที่ 
3.อัตราเด็กที่มีแนวโน้มจะออกกลางคันและออกกลางคัน ลดลง 

โรงเรียนในสังกัด 
สพป.ตาก เขต 1 
ทุกโรง 

เชิงคุณภาพ 
1.บิดา/มารดา/ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการรับเด็ก
เข้าเรียนตามปฏิทินที่ สพฐ.ก าหนด 
2.สถานศึกษาทุกแห่งสามารถติดตามเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขต
บริการได้เข้าเรียนครบทุกคน  
3.เด็กท่ีมีแนวโน้มจะออกกลางคันและออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 กลับเข้ามา
เรียนต่อทั้งในระบบและนอกระบบ 

โรงเรียนในสังกัด 
สพป.ตากเขต 1  
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 บิดา / มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้ทราบข้อมูลข่าวสารการส่ง

เด็กเข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 อย่างทั่วถึง 

9.2 มีข้อมูลส ามะโนประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 (เด็กท่ีเกิด พ.ศ.2558) 

9.3 สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการรายงานผลการติดตามเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา 
ตามแบบ พฐ.12 

9.4 สถานศึกษาติดตามเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ชั้น ป.1, ม.1 ได้ครบ 100 % 
9.5 เด็กท่ีเรียนจบชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563 ได้เรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน 
9.6 เด็กทีเ่รียนจบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 ได้เรียนต่อชั้น ม.3 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพเพ่ิมขึ้น 
9.7  เด็กท่ีมีแนวโน้มออกกลางคันและเด็กที่ออกกลางคัน ในเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษาในสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้รับการช่วยเหลือและเข้าเรียนในระบบและ
นอกระบบครบทุกคน 

 

ปฏิทินด าเนินงาน 
 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผดิชอบ 
ต.ค.-พ.ย.63 1. 1. เสนอประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ

นักเรียนปีการศึกษา 2564 เขา้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 

สพป.ตาก  
เขต 1 

น.ส.ภัณฑิรา 
ศรีโปฎก 

ธ.ค.63-ม.ค.64 2. แจ้งประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนปีการศึกษา 2564 

สพป.ตาก  
เขต 1 

 

ม.ค.-ก.พ 64 
 

3. จัดเก็บข้อมูลประชากรท่ีเกิด พ.ศ. 2558 จากทุกอ าเภอ ท่ีว่าการอ าเภอ      
ทุกอ าเภอ 

 

ม.ค. – มี.ค.64 
 

4. พิมพ์ข้อมูลประชากร เด็กที่เกิด พ.ศ.2558 
- ตรวจรายชื่อเด็กท่ีเกิด พ.ศ. 2558 
- วิเคราะห์/สรุปข้อมูลเป็นรายหมู่บ้านรายต าบล 

สพป.ตาก  
เขต 1 

 

เม.ย.64 5. จัดท ารูปเล่มข้อมูลส ามะโนประชากร สพป.ตาก  
เขต 1 

 

พ.ค. – มิ.ย.64 6. ติดตามการรายงานข้อมูลตามแบบ พฐ.12 ต่าง ๆ ข้อมูล
เด็กที่เกิด พ.ศ. 2557 ที่เข้าเรียน ชั้น ป.1 และเด็กที่เรียนต่อ 
ม.1 

สพป.ตาก  
เขต 1 

 

ก.ค.64 7.สรุปรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนชั้น ป.1  ม.1 ปี
การศึกษา 2564 

สพป.ตาก  
เขต 1 

 

ม.ค.- ก.ย.64 8. ส ารวจและแต่งตั้ง คกก ติดตามนักเรียนท่ีมีแนวโน้มออก
กลางคันและออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 

สพป.ตาก  
เขต 1 

 

ม.ค. – ก.ย.64 9. คกก.ออกติดตามนักเรียนท่ีมีแนวโน้มออกกลางคันและ
ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 

สพป. ตาก  
เขต 1 

 

ม.ค. – ก.ย.64 9. สรุปผลการติดตามนักเรียนท่ีมีแนวโน้มออกกลางคันและ
ออกกลางคัน 

สพป. ตาก  
เขต 1 
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โครงการ              การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.   ข้อที่ 2 ด้านโอกาส 
ผู้รับผิดชอบ นายภาณุวัฒน์ ฟักทองอยู่   
 กลุ่มอ านวยการ     
 เบอร์โทรศัพท์ 093-016 9346 
 E-mail :  
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 1 ตุลาคม 2563  ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2564  
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล   

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็น 183 เขตการศึกษา 
เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  มาตรา 37 โดยมีบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งแต่ละฝ่ายต่างมีความรู้ด้านการศึกษา
แตกต่างกันไป และในการปฏิรูปการศึกษาจะส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ย่อมขึ้นอยู่กับกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทิศทางที่ตรงกัน โดยกลุ่มเป้าหมาย
เชื่อมั่น ศรัทธา และเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือต่อกระแสปฏิรูปการศึกษา   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เห็นความส าคัญของการประชาสัมพันธ์
ดังได้กล่าวข้างต้น จึงมีการจัดท าโครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเผยแพร่ภารกิจของหน่วยงาน 
และโรงเรียนในสังกัดไปสู่สาธารณชน ในหลายรูปแบบ 
 2. วัตถุประสงค์   

2.1 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจการบริหารงานด้านการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดให้สาธารณชน ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

2.2 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย แนวทางการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

2.3 เพ่ือให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร และประชาชนมีความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
3. เป้าหมาย   
 3.1. เชิงปริมาณ 
  3.1.1 เผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจ การบริหารงาน ของ สพป.ตาก เขต 1 ไปยังสื่อมวลชนทุกแขนง 
และเว็ปไซต์ สพป.ตาก เขต 1 และสพฐ. สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
  3.1.2 เผยแพร่ข่าวสารทางจดหมายข่าว สัปดาห์ละ 5 ครั้ง 
  3.1.3 เผยแพร่ข่าวสารทางบอร์ด ป้ายประกาศ ส านักงาน จ านวน 5 บอร์ด โดยปรับเปลี่ยนเดือนละ 
1 ครั้ง รวม 12 ครั้งต่อปี 
  3.1.4 เผยแพร่ข่าวสาร ทางสื่อเสียงตามสายภายในหน่วยงาน เวลา 09.00 น. และ 15.00 น. ใช้เวลาช่วงละ 5 นาที 
  3.1.5  ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook  สพป.ตาก เขต 1  
  3.1.6 การส่งข้อความสื่อสารทางระบบ Line ภายในและภายนอก จ านวน 8 กลุ่มไลน์ ได้แก่  
1) กลุ่มไลน์ผู้บริหาร สพป.ตาก เขต 1 2) กลุ่มไลน์บุคลากร สพป.ตาก เขต 1 3) กลุ่มไลน์ประชาสัมพันธ์ สพฐ. 
4) กลุ่มไลน์Cluster 17 5) กลุ่มไลน์ ประชาสัมพันธ์ 4.0 6) กลุ่มไลน์สื่อมวลชน จังหวัดตาก 7) กลุ่มไลน์
ประชาสัมพันธ์สกสค.ตาก 8. กลุ่มไลน์ชมรมบุคลากรทางการศึกษา 
  3.1.7  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวารสารข่าว สพป.ตาก เขต 1 (ราย 3 เดือน จ านวน 4 ครั้ง)    
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 บุคลากรประกอบด้วยครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย ภารกิจการ
บริหารงานของหน่วยงาน และด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2 องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน และมีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

4. วิธีด าเนินการ และข้ันตอนการด าเนินการ 
 4.1  ลักษณะกิจกรรม    
  4.1.1 บันทึกภาพกิจกรรม การน าเสนอวีทีอาร์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 
  4.1.2 เผยแพร่ข่าวสารไปยังสื่อมวลชนแขนงต่างๆ 
  4.1.3 เผยแพร่ข่าวสารทางจดหมายข่าวอิเล็คทรอนิกส์ 
  4.1.4 จัดบอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงภาพกิจกรรมต่างๆ 
  4.1.5 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเสียงตามสายภายในหน่วยงาน 
  4.1.6 ประสานสื่อมวลชนในการแถลงข่าว จัดท าข่าวของหน่วยงาน 
  4.1.7 เผยแพร่ผลงานเด่นของโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียนหน้าเว็ปไซต์ สพป.ตาก เขต 1  
  4.1.8 การเผยแพร่ผลการจัดการศึกษา ทางวารสารข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตาก เขต 1     

 4.2 กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
 
 
 

4. 
5. 

เสนอขออนุมัติโครงการ 
แต่งตั้งคณะท างาน 
ด าเนินงานโครงการ 
- จัดท าวารสารข่าว และแผ่นพับพับ 
- ผลิตจดหมายข่าว และส่งข่าวทางกลุ่มไลน์ต่าง ๆ 
- บันทึกภาพกิจกรรม 
- จัดท าสปอตวิทยุ 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
- จัดท าวีทีอาร์ สพป.ตาก เขต 1 
ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 
ประเมินผลโครงการและสรุป รายงานผล 

พ.ย. 63 
พ.ย. 63 

พ.ย. 63 - ก.ย. 64 
 
 
 
 
 
 

ก.ย. 64 
ก.ย. 64 

นายภาณุวัฒน์ ฟักทองอยู่
นายภาณุวัฒน์ ฟักทองอยู่ 
นายภาณุวัฒน์ ฟักทองอยู่
และคณะ 
 
 
 
 
 
นายภาณุวัฒน์ ฟักทองอยู่ 
นายภาณุวัฒน์ ฟักทองอยู่ 
 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
            วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
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6. งบประมาณที่ใช้ 
            งบประมาณ จ านวน  20,000 บาท  ได้มาจากงบพัฒนา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรม / รายละเอียด 
 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 การประชาสัมพันธ์ 
1.ท าวารสารข่าว อิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตาก 
เขต 1  (ราย 3 เดือน  จ านวน 4 คร้ัง) 
เผยแพร่ โดยใช้ QR CODE ทางเว็บไซต์  
สพป.ตาก เขต  1 
2.จ้างพิมพ์แผ่นพับสรปุภารกิจของ สพป.ตาก 
เขต 1  จ านวน 250 ฉบับๆ ละ 10 บาท  
3.บันทึกภาพกิจกรรมภาพนิ่งและบนัทึกเสียง 
   (ค่าวัสดุ) 
4.ค่าจ้างลงนามถวายพระพร  
   จ านวน 10 ฉบับๆ ละ 1,000  บาท 
5. ค่าจ้างท าวีทีอาร์บรรยายสรปุผลงาน  
    สพป.ตาก เขต 1 
6.เสียงตามสายในหน่วยงาน 
7.จัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่กิจกรรม 
   ของหน่วยงาน  

 
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
นักเรียน และ 
ประชาชน
ทั่วไป 

 
- 
 
 
 
- 

    
- 
 
- 
 
-   
 
- 
- 

 
- 
 
 
 

5,000 
 
- 
 

10,000 
 

5,000 
 
- 
- 

 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

5,000 
 
- 
 

10,000 
 

5,000 
 

- 
- 

รวมเงินทั้งสิ้น  - 20,000 - 20,000 
(สองหมื่นบาทถ้วน)             (สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 
 
7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. งบประมาณส่งมาล่าช้า 
  2. ท าไม่ทันเวลา 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. ส่วนกลางต้องบริหารงบประมาณให้รวดเร็ว 
  2. เร่งรัด บริหารให้ทันเวลา 
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8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. จัดท าวารสารข่าว อิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตาก เขต 1  (ราย 3 เดือน  จ านวน 4 ครั้ง)    
    เผยแพร่ โดยใช้ QR CODE ทางเว็บไซด์ สพป.ตาก เขต  1 
2. เผยแพร่ข่าวสารทางสื่อมวลชนทุกแขนง และสื่อ Social ต่างๆ 
เชิงคุณภาพ 
1. ข้าราชการ ครู นักเรียน ประชาชน องค์กร ภาครัฐ เอกชน มีความรู้ 
    ความเข้าใจในการจัดการศึกษา 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นที่รู้จักทั่วไป และเป็นที่   
    ยอมรับของเครือข่าย 

5 
 
 
 

5 

9.  ผลที่คาดจะได้รับ 
9.1 ข้าราชการครู นักเรียน ประชาชน องค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนในการจัดการศึกษา  
9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดเป็นหน่วยงาน

ที่สาธารณชนได้รับทราบภารกิจ และเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญก าลังใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ทุกฝ่าย 
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โครงการ จัดซื้อสื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ  
ผู้รับผิดชอบ นางสาวปราณี  แก้วมา  และนายจักษภณ  ดีวังทอง     
 กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท์ 096-9524292 
 E-mail :  
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม  -  กันยายน 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. หลักการและเหตุผล  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยมีจุดเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาครูให้มี
ทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

ปัจจุบันนี้ สื่อการเรียนการสอนถือเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งที่จะส่งผลให้ผู้เรียนประสบ 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนเป็นตัวกลางในการถ่ายทอด  
องค์ความรู้ต่าง ๆ จากครูผู้สอนไปยังผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เกิดความ กระตือรือร้น
ที่จะเรียนรู้หรือรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ดังนั้น การน าสื่อมาจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ท าให้เด็กเกิดการ
พัฒนาตนเอง ครูผู้สอนสามารถจะประยุกต์หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เหมาะสมท าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างถาวรมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
ได้ให้ความส าคัญกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น โดยมีการส่งเสริมการน า  แหล่งเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่ระบบการศึกษาทุกระดับ การจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ความรู้ทั้ง ทางด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและความรู้อันเป็นสากลควบคู่กันไป 

ทั้งนี้ งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ได้สนองนโยบายดังกล่าว ดังนั้นจึงได้มีการจัด โครงการ จัดซื้อสื่อส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง โดยศึกษาหาจากแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และเพ่ือปลูกฝัง
ให้นักเรียนรักท้องถิ่นของตนเอง รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชน มีความคิด  สร้างสรรค์ รวมไปถึงเพ่ือให้นักเรียน
มองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาในชุมชนตน เกิดความรักและหวงแหนพร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของ
ชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้โรงเรียนน าสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้

จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง โดยศึกษาหาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

2.2 เพ่ือให้โรงเรียนปลูกฝังให้นักเรียนรักท้องถิ่นของตนเอง รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชน มีความคิด 
สร้างสรรค์  

2.3 เพ่ือให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาในชุมชนตน เกิดความรักและหวงแหน
พร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  3.1 โรงเรียนได้ร ับสื ่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ ่นเพื ่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
จ านวน ๑๐๘ โรงเรียน 
  3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าสื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้ เพ่ือให้โรงเรียนปลูกฝังให้นักเรียนรักท้องถิ่นของตนเอง รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชน มีความคิด 
สร้างสรรค์อย่างน้อย ๕๐ โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าสื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักท้องถิ่นของตนเอง รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชน มีความคิดสร้างสร รค์เกิด
ความรักและหวงแหนพร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อม 

1.1 จัดท าโครงการ 
1.๒ ขออนุมัติโครงการ 
 

มกราคม  256๔ นางสาวปราณี  
แก้วมา 

นายจักษภณ 
ดีวังทอง 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดหาซื้อสื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.๑ พิจารณาคัดเลือกสื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.๒ จัดซื้อสื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.๓ จัดมอบให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

กุมภาพันธ์– 
กรกฎาคม 2564 

นางสาวปราณี  
แก้วมา 

นายจักษภณ 
ดีวังทอง 

3 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการใช้สื่อส่งเสริมภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนการสอน 
3.1 จัดท าแบบฟอร์มออนไลน์ส่งรายงานการใช้สื่อส่งเสริมภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน  
3.๒ จัดท ารายงานสรุปผล 

กรกฎาคม -  
กันยายน 2564 

นางสาวปราณี  
แก้วมา 

นายจักษภณ 
ดีวังทอง 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
ระยะเวลาในการด าเนินงาน  มกราคม - กันยายน 2564 
สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
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6. งบประมาณ 
 จ านวน 1๐๐,๐00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   
(ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) รายละเอียดดังนี้ : 
 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วยนับ) 
งบประมาณทีใ่ช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ รวม 
1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

สื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อจัดซื้อสื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ของ สพป.ตาก เขต 1  
-ค่าอาหารกลางวนั ส าหรับคณะกรรมการ
คัดเลือกสื่อ จ านวน ๑๗ คน x วันละ      
๖0 บาท x 1 วัน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับ 
คณะกรรมการคัดเลือกสื่อ จ านวน  
๑๗ คน x มื้อละ ๓5 บาท x 2 มื้อ 

ผอ.เขต 
รองผอ.เขต  
ศึกษานิเทศก์ 
รวม ๑๗ คน  

 
 
 
 

๑,๐๒0 
 
 

1,๑๙0 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑,๐๒0 
 
 

1,๑๙0 
 
 

2 จัดซื้อสื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด ของ สพป.ตาก 
เขต 1  
- ค่าซื้อสื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมอบ
ให้โรงเรียน จ านวน ๑๐๘  โรงเรียน และ
เก็บไว้ที่ต้นสังกัดจ านวน ๒ ชุด 
- จัดท าแบบฟอร์มออนไลน์ส่งรายงานการ
ใช้สื่อส่งเสริมภูมิปัญญาในท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนในสังกัด
ทุกโรงเรียนของ 
สพป.ตาก เขต ๑  
รวม ๑๐๘  
โรงเรียน และให้
ต้นสังกัดจ านวน 
๒ ชุด  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๙๗,๗๙๐ 
 
 
 
- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

๙๗,๗๙๐ 
 
 
 
- 

3 สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน 
-ค่าจัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน จ านวน ๕ เล่ม  

เอกสารรายงาน
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

จ านวน ๕ เล่ม 

 -  - 

รวมทั้งหมด ๒,๒๑๐ ๙๗,๗๙๐ - ๑๐๐,๐๐๐ 
 

(งบประมาณขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  - แหล่งสื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมีจ านวนจ ากัด 
  - โรงเรียนไม่ได้น าสื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
 7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - จัดหาแหล่งสื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้หลากหลาย 
  - การตรวจแบบรายงานการใช้สื่อส่งเสริมภูมิปัญญาในท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน  

8. การประเมินผล 
ประเมินผลการน าสื่อส่งเสริมไปใช้ในการเรียนการสอนจากแบบประเมินและแบบรายงาน 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  
โรงเรียนน าสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิดเอง 

ปฏิบัติเอง สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และปลูกฝังให้นักเรียน
รักท้องถิ่นของตนเอง รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชน มีความคิด  สร้างสรรค์ รวมทั้งนักเรียนมองเห็นคุณค่า และ
เกิดความรักและหวงแหนพร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต อย่างน้อย ๕๐ โรงเรียน 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
10.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้สื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส าหรับให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
10.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าสื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในและจัดการเรียนการสอน 

จ านวน ๑๐๘ โรงเรียน 
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โครงการ การพัฒนาวิดีทัศน์แนวทางการสอนคณิตศาสตร์ ประจ าปี 25๖๔ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ  
ผู้รับผิดชอบ นางสาวปราณี  แก้วมา   
 กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท์  096-9524292 
 E-mail : 
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์  -  กันยายน 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
วิชาคณิตศาสตร์อย่างจริงจังและได้ตระหนักถึงความส าคัญของการน าเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีจุดเน้น
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ 
และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน ทั้งนี้ งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้สนองนโยบายดังกล่าว 
ดังนั้นจึงได้มีการจัดโครงการการพัฒนาวิดีทัศน์แนวทางการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาสื่อ 
เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ทางออนไลน์ส าหรับเป็นแนวทางในการสอนคณิตศาสตร์เนื ้อหาที่ยากและซับซ้อน
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เห็นควรจัดโครงการผลิตสื่อการสอนและการน าสื่อการสอนไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ครูได้ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ และถูกต้องตามหลักวิชาการ  
จึงได้จัดโครงการพัฒนาวิดีทัศน์แนวทางการสอนคณิตศาสตร์ และรวบรวมน าไปเผยแพร่ในคลังความรู้ 

ทางส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ จึงได้มีการประชุมครูเครือข่ายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และจะด าเนินการบันทึกภาพวิดีทัศน์การพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ส าหรับเป็น
แนวทางในการสอนคณิตศาสตร์เนื้อหาที่ยากและซับซ้อนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เพ่ือให้ทุกโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ สามารถน าไปใช้อย่างทั่วถึง ด้วยเหตุดังกล่าว
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา จึงจัดท าโครงการการพัฒนาวิดีทัศน์แนวทางการสอน
คณิตศาสตร์ ประจ าปี 25๖๔ ขึ้น 

๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อพัฒนาสื่อและส่งเสริมวิดีทัศน์การพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ส าหรับเป็นแนวทาง
ในการสอนคณิตศาสตร์เนื้อหาที่ยากและซับซ้อนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

2.2 เพ่ือจัดท าคลังความรู้สื่อวิดีทัศน์คณิตศาสตร์ส าส าหรับเป็นแนวทางในการสอนคณิตศาสตร์เนื้อหา
ที่ยากและซับซ้อนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

2.3 เพ่ือส่งเสริมการใช้วิดีโอสื่อการสอนวิดีโอออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน 

๓.เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ครูเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ด าเนินการบันทึกภาพวิดีทัศน์การพัฒนาศักยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเป็นแนวทางในการสอนคณิตศาสตร์เนื้อหาที่ยากและซับซ้อนส าหรับนักเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ และได้สื่อวิดีทัศน์
คณิตศาสตร์เพ่ือรวบรวมไว้เป็นคลังสื่อการเรียนการสอนร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 สามารถใช้สื่อวิดีทัศน์การพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ส าหรับเป็นแนวทางในการสอนคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่ยากและซับซ้อนในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้ 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ  มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวปราณี แก้วมา 
๒. จัดประชุมครูเครือข่ายครูคณิตศาสตร ์ 
เพ่ือจัดท าแผนการสอน และเนื้อหาในการบันทึก
วิดีทัศน์การพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์
ส าหรับเป็นแนวทางในการสอนคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่ยากและซับซ้อน ประจ าปี 25๖๔  

เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวปราณี แก้วมา 

๓.ด าเนินการบันทึกวิดีทัศน์การพัฒนาศักยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวปราณี แก้วมา 

๓.สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวปราณี แก้วมา 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 กุมภาพันธ์ - กันยายน     ๒๕๖๔   
           สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ 

๖. งบประมาณที่ใช ้จ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จัดประชุมครูเครือข่ายครูคณิตศาสตร์ เพ่ือจัดท า
แผนการสอน และเนื้อหาในการบันทึกวิดีทัศน์
การพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ส าหรับเป็น
แนวทางในการสอนคณิตศาสตร์เนื้อหาที่ยากและ
ซับซ้อน ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปี 
25๖๔ โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
 ประชุมครูเครือข่ายครูคณิตศาสตร์ 
- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ ครูเครือข่าย
คณิตศาสตร์ ศึกษานิเทศก ์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๕๕ คน x วันละ ๖0 บาท x 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับ 
คณะกรรมการคัดเลือกสื่อ จ านวน ๕๕  คน x   
มื้อละ ๓5 บาท x 2 มื้อ 
 

๑๐,000   
 
 
 
 
 
 

๓,๓๐๐ 
 
 

3,850 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ด าเนินการบันทึกภาพวิดีทัศน์ การพัฒนา
ศักยภาพทางคณิตศาสตร์ส าหรับเป็นแนวทางใน
การสอนคณิตศาสตร์เนื้อหาที่ยากและซับซ้อน 
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปี 25๖๔ 

    

- ค่าด าเนินการอ่ืน ๆ เช่น การนิเทศ ติดตาม      
การน าไปใช้ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์เป็นเงิน 
๒,๘๕๐ บาท 

  
 

 

๒,๘๕๐ 
 

 
 

 
รวมงบประมาณ ๑๐,000 - ๑๐,๐๐๐ - 

หมายเหตุ    งบประมาณขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  ๑. ระยะเวลาด าเนินการอาจไม่เพียงพอ 
  ๒. โรงเรียนอาจไม่ได้น าสื่อวิดีทัศน์ไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเท่าท่ีควร  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ๑. ด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ 
  ๒. อาจใช้กระบวนการนิเทศติดตามการน าสื่อวิดีทัศน์ไปใช้ 

๘. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละของครูเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้มาบันทึกภาพจัดท าสื่อ
วิดีทัศน์การพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ส าหรับเป็นแนวทางในการสอนคณิตศาสตร์
เนื้อหาที่ยากและซับซ้อน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   
๒.ร้อยละของครูคณิตศาสตร์ทุกโรงเรียนได้รับสื่อวิดีทัศน์การพัฒนาศักยภาพทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเป็นแนวทางในการสอนคณิตศาสตร์เนื้อหาที่ยากและซับซ้อน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 สามารถใช้สื่อวิดีทัศน์การพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
เป็นแนวทางในการสอนคณิตศาสตร์เนื้อหาที่ยากและซับซ้อน ในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ได ้
๒.ร้อยละของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และนักเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นร่วมกัน 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้รับสื่อวิดีทัศน์การพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ส าหรับเป็นแนวทาง
ในการสอนคณิตศาสตร์เนื้อหาที่ยากและซับซ้อน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ได ้

2.  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้พัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  



132 
 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

โครงการ การแข่งขันทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ (Math Challenge) ประจ าปี 25๖๔ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ  
ผู้รับผิดชอบ นางสาวปราณี  แก้วมา 
 กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทร 096-9524292 
 E-mail :  
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม –  กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ................................................. 
๑. หลักการและเหตุผล 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ ยัง
เป็นรากฐานในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ อีกมากมาย  ดังนั้นกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริม เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์แก่นักเรียน โดย
การจัดแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการคิด และการ
แสดงออกทางคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น 

๒. วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
2.2  เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาตนเองและกล้าแสดงออกในความสามารถของตนเอง 
2.3  เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงด้านการแข่งขัน 
2.4  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีเจคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๑ ร้อยละ ๘๐ ได้พัฒนาตนเองและกล้าแสดงออกในความสามารถของตนเอง
พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ตรงด้านการแข่งขันและนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
ได้พัฒนาตนเองและกล้าแสดงออกในความสามารถของตนเองพร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ตรงด้านการแข่งขัน
และนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวปราณี  แก้วมา 
๒.จัดการแข่งขันทักษะความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ (Math Challenge) ประจ าปี 25๖๔ 
  ๒.๑  กิจกรรม A- MATH 
  ๒.๒  กิจกรรมเวทคณิต 

กรกฎาคม –  
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

นางสาวปราณี  แก้วมา 

๓.สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน     กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวปราณี  แก้วมา 



133 
 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
มีนาคม - กันยายน  ๒๕๖๔   
สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ 

๖. งบประมาณที่ใช้ จ านวน  ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมจัดการแข่งขันทักษะความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ (Math Challenge) ประจ าปี 25๖๔ 
  ๑.  กิจกรรม A- MATH 
  ๒.  กิจกรรมเวทคณิต 
โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 
๑. จัดสรรให้แต่ละกลุ่มโรงเรียนด าเนินการ แข่งขัน
คัดเลือกตัวแทนกลุ่มเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่   
ทั้ง ๘ กลุ่มโรงเรียน กลุ่มละ ๔,๐๐๐ บาท 
๒. ด าเนินการแข่งขันที่ สพป.ตาก 1 โดยแยกแข่งขัน
กิจกรรมละ ๑ วัน 
  - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าการแข่งขัน  
    จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันพร้อมคณะครูที่
น ามาแข่งขนั  ๘๐ คน ( ๘๐ x ๑๓๐ = ๑๐,๔๐๐) 
และบุคลากร สพป.ตาก เขต ๑  ๒๐ คน  
( ๒๐ x ๑๓๐ = ๒,๖๐๐) 
  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 
  - ค่าเอกสารประกอบการแข่งขัน  
  - ค่าวัสดุอุปกรณ์การด าเนนิการจัดการแข่งขัน 

๕๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๓๒,๐๐๐ 
 
 

๑๓,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 

รวมงบประมาณ ๕0,000 ๓,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
หมายเหตุ    งบประมาณขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  ๑. ระยะเวลาด าเนินการอาจไม่เพียงพอ 
  ๒. งบประมาณในการจัดการแข่งขันอาจไม่เพียงพอ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ๑. ด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ 
  ๒. ปรับปรุงเปลี่ยนบางกิจกรรมให้กระชับและบูรณาการการใช้งบประมาณ 
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๘. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
   ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ได้พัฒนาตนเองและกล้าแสดงออก
ในความสามารถของตนเองพร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ตรงด้านการแข่งขันและนักเรียนมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 

เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์เกิดทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  ได้พัฒนาตนเองและกล้าแสดงออกในความสามารถของตนเองพร้อมทั้งได้รับ
ประสบการณ์ตรงด้านการแข่งขันและนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ได้พัฒนาตนเองและกล้าแสดงออกในความสามารถของตนเองพร้อมทั้ง
ได้รับประสบการณ์ตรงด้านการแข่งขันและนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ที่แสดงถึงการพัฒนาทักษะ
ทางคณิตศาสตร์เพ่ือจะเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
และท าให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและมีความพร้อมในการเข้ารับการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
ในระดับท่ีสูงต่อไปได ้  
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โครงการ การพัฒนานวัตกรรมวิดีโอสื่อการสอนวิดีโอออนไลน์ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านที่ 3 คุณภาพ  
ผู้รับผิดชอบ นางสาวปราณี  แก้วมา และนายจักษภณ  ดีวังทอง     
 กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท์ 096-9524292 
 E-mail :  
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์  -  กันยายน 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยมีจุดเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาครู
ให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

ทั้งนี้ งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้สนองนโยบายดังกล่าว ดังนั้นจึงได้มีการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา หัวข้อ การสร้างวิดีโอการสอนแบบโต้ตอบผ่านอินเตอร์เน็ตแบบ Non Real Time 
(Interactive Teaching With Online Video) เพ่ือส่งเสริม พัฒนาครูและผู้ที่สนใจ ให้มีความพร้อมในการพัฒนา
สื่อในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องและเป็นการเสริมสร้างก าลังใจ 
เห็นควรจัดโครงการผลิตสื่อการสอนและการน าสื่อการสอนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมให้ครู
ได้ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ และถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมสื่อการสอน
วิดีโอออนไลน์ที่ส่งประกวดและผ่านการตรวจสอบด้านเนื้อหาจะถูกรวบรวมและน าไปเผยแพร่ในคลังความรู้ 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทางการศกึษาได้น าเสนอนวัตกรรมวิดีโอสื่อการสอนวิดีโอออนไลน์ 
2.2 เพ่ือจัดท าคลังความรู้สื่อการสอนวิดีโอออนไลน์ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมการใช้วิดีโอสื่อการสอนวิดีโอออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน 

 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอย่างน้อย จ านวน 20 ผลงาน 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าวิดีโอสื่อการสอนวิดีโอออนไลน์ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได ้อย่างน้อย 50 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถสร้างนวัตกรรมสื่อการสอนวิดีโอออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และ
สามารถน าวิดีโอสื่อการสอนวิดีโอออนไลน์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ 
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4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อม 

1.1 จัดท าโครงการ 
1.2 จัดท าแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมประกวดออนไลน์  
1.3 ขออนุมัติโครงการ 
1.4 ประชุมหาแนวทางการด าเนินงาน เกณฑ์การให้คะแนน 
1.5 ประชาสัมพันธ์โครงการ 

กุมภาพันธ์ 256๔ นางสาวปราณี  
แก้วมา 

นายจักษภณ 
ดีวังทอง 

2 กิจกรรมที่ 2 ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและประกาศผล 
2.1 ประกาศรับผลงานทางระบบออนไลน์ พร้อมส่งไฟล์
แผนจัดการเรียนรู้ 
2.2 รวบรวมผลงาน คัดแยกผลงาน ออกเป็นระดับชั้นและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.3 พิจารณาคัดเลือกผลงานตามเกณฑ์การให้คะแนน 
2.4 สรุปผลและประกาศผล 
2.5 น าวิดีโอสื่อการสอนออนไลน์ไปเผยแพร่ในคลังความรู้ 
2.6 มอบโล่และเกียรติบัตร 

มีนาคม – 
กันยายน 2564 

นางสาวปราณี  
แก้วมา 

นายจักษภณ 
ดีวังทอง 

3 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการใช้สื่อการสอนวิดีโอออนไลน์ใน
การจัดการเรียนการสอน 
3.1 จัดท าแบบฟอร์มออนไลน์ส่งรายงานเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้สื่อการสอนวิดีโอออนไลน์ในการจัดการเรียนการ
สอน  
3.2 รวบรวมผลงาน คัดแยกผลงาน ออกเป็นระดับชั้นและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.3 เสนอให้ศึกษานิเทศก์ตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
3.4 ส่งเกียรติบัตรผ่านกิจกรรมผ่าน E-Mail 
3.5 จัดท ารายงาน 

มีนาคม -  
กันยายน 2564 

นางสาวปราณี  
แก้วมา 

นายจักษภณ   
ดีวังทอง 

และ
ศึกษานิเทศก์ 

สพป.ตากเขต 1 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
ระยะเวลาในการด าเนินงาน  กุมภาพันธ์  - กันยายน 2564 
สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
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6. งบประมาณ 
 จ านวน 14,800 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)   
(ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) รายละเอียดดังนี้ : 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย 
(ระบุหน่วยนับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อม 
1.1 จัดท าโครงการ 
1.2 จัดท าแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม
ประกวดออนไลน์  
1.3 ขออนุมัติโครงการ 
1.4 ประชุมหาแนวทางการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1.5 ประชาสัมพันธโ์ครงการ 
ค่าใช้จ่าย 
- ค่าอาหารว่าง จ านวน 15 คน ๆ ละ  
2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
 

ผอ.เขต 
รองผอ.เขต  
ศึกษานิเทศก์ 
รวม ๑๕ คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๕0 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๕0 

2 กิจกรรมที่ 2 ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
และประกาศผล 
2.1 ประกาศรับผลงานทางระบบ
ออนไลน์ พร้อมส่งไฟล์แผนจัดการเรียนรู้ 
2.2 รวบรวมผลงาน คัดแยกผลงาน 
ออกเป็นระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.3 พิจารณาคัดเลือกผลงานตามเกณฑ์
การให้คะแนน 
ค่าใช้จ่าย 
     2.3.1 ค่าอาหารกลางวนั  
จ านวน 15 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ ๖0 บาท 
     2.3.2 ค่าอาหารว่าง  
จ านวน 15 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
2.4 สรุปผลและประกาศผล 
2.5 น าวิดโีอสื่อการสอนออนไลนไ์ปเผยแพร่
ในคลังความรู ้
2.6 มอบโล่และเกียรติบัตร 
ค่าใช้จ่าย 
     2.6.1 จัดซื้อจัดจ้างท าโล่รางวัล  
8 โล่ ๆ ละ 1,๑๖0 บาท 
     2.6.2 จัดซื้อจัดจ้างท าเกียรติบัตร
และกรอบ 1๘ อัน ๆ ละ 140 บาท 
 
 

ผอ.เขต 
รองผอ.เขต  
ศึกษานิเทศก์ 
รวม ๑๕ คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙00 
 

1,050 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙,๒๘0 

 
2,๕๒0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙00 
 

1,050 
 
 
 
 
 
 

๙,๒๘0 
 

2,๕๒0 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 
(ระบุหน่วย

นับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ รวม 

3 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการใช้สื่อการสอน
วิดีโอออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน 
3.1 จัดท าแบบฟอร์มออนไลนส์่งรายงาน
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อการสอน
วิดีโอออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน  
3.2 รวบรวมผลงาน คัดแยกผลงาน 
ออกเป็นระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.3 เสนอให้ศึกษานิเทศก์ตรวจสอบ
กระบวนการจัดการเรียนรู ้
3.4 ส่งเกียรติบัตรผ่านกิจกรรมผ่าน E-Mail 
3.5 จัดท ารายงาน 
ค่าใช้จ่าย 
     3.5.1 ค่าเอกสารรายงานสรุปผล 
จ านวน ๕ เล่ม  

เอกสารรายงาน 
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

จ านวน ๕ เล่ม 

 -  - 

รวมทั้งหมด ๓,๐๐๐ ๑๑,๘๐๐ - ๑๔,๘๐๐ 
 

(งบประมาณขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  - แผนจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับสื่อวิดีโอ 
  - ครูผู้สอนไม่เข้าใจตัวชี้วัด การวัดประเมินผล และการใช้สื่อวิดีโอในการจัดการเรียนการสอน 
  - การน าสื่ออ่ืน ๆ ที่มีลิขสิทธิ์มาใช้ในการจัดท าสื่อวิดีโอ 
 7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ การน าสื่อออนไลน์มาใช้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย 
  - การตรวจสอบแผนจัดการเรียนรู้จากศึกษานิเทศก์ 

8. การประเมินผล 
 ประเมินผลนวัตกรรมสื่อการสอนวิดีโอออนไลน์ ด้านความถูกต้องของเนื้อหา ด้านมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ด้านเทคนิคการสอน ด้านเทคนิคและวิธีการน าเสนอ 
 
9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  
 ผลงานนวัตกรรมสื่อการสอนวิดีโอออนไลน์และแผนจัดการเรียนรู้ ที่มีความถูกต้องของเนื้อห า
และตรงตามตัวชี้วัด จ านวน 20 ผลงาน และบุคลากรทางการศึกษาใช้วิดีโอสื่อการสอนวิดีโอออนไลน์ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 50 คน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
10.1 บุคลากรทางการศึกษาได้ผลิตนวัตกรรมสื ่อการสอนวิดีโอออนไลน์ที ่ม ีคุณภาพและ

สามารถน าไปเผยแพร่ได้ 
10.2 จัดท าคลังความรู้นวัตกรรมสื่อการสอนวิดีโอออนไลน์ อย่างน้อย 20 เรื่อง 

 10.3 บุคลากรทางการศึกษาน าวิดีโอสื่อการสอนวิดีโอออนไลน์ไปใช้ในและจัดการเรียนการสอน
ตามแผนจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน จ านวน 50 คน 
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โครงการ     ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ด้วย Active Learning   
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ   
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกรรณิกา  สิทธิการ และคณะศึกษานิเทศก์ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท์  
 E-mail :  
ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
………………………………….......................................................……………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด 

การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเน้นให้มีคุณธรรม
น าความรู้ และการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญ ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงซึ่งที่ผ่านมา
การด าเนินการยังไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าวก าหนด ซึ่งผลจากการสังเคราะห์
เอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร และผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่างๆ พบว่า คุณภาพการศึกษาของนักเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
รวมทั้งผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ผลการสอบ PISA  ทั้ง ๆ ที่โรงเรียนใช้เวลาจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 
เป็นเวลา 7 หรือ 8 ชั่วโมงต่อวัน แต่เด็กก็ยังคิดไม่เป็น วิเคราะห์ไม่ได้ ขาดทักษะชีวิต อัดแน่นเนื้อหาวิชาการ
มากกว่าให้เรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอนของครูท าให้เด็กนักเรียนมีภาระงาน การบ้านมากเกินไป 
หรือต้องน าการบ้านไปท าที่บ้าน ส่งผลให้เด็กเครียด และต้องเรียนพิเศษมาก (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาชั้นพื้นฐาน, 2558 หน้า 1-2) ต่อมาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา จึงได้มีนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยได้น้อมน าพระราชด าริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน 
มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมกับการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 
ซึ่งสอดคล้องกับหลายประเทศที่เป็นผู้น าด้านการศึกษาของโลกที่ให้ความส าคัญกับแนวคิดส าคัญใน เรื่องทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะการท างาน 
และการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิม โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง หรือการเรียนรู้
โดยลงมือกระท า (Learning by Doing) ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีทักษะที่ใช้ได้จริงกับตนเองครอบครัว และสามารถ
ปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ ซึ่งในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนจึงเน้นให้ครูได้จัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ให้มากขึ้น 

Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเรียนรู้ในระดับทักษะการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า  
ซึ่งลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะ
และทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และกระบวนการจัดการเรียนรู้หรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะ
การสอนแบบ Active Learning มีอย่างหลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project  Approach)  
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
การแก้ปัญหา(Problem-Solving) การเรียนรู้เป็นทีม (Team-Based Learning) ตลอดจนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
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(Learning by Doing/Activities) ฯลฯ ซึ่งครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
และมีทักษะการสอนแบบ Active Learning  

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงได้เสนอโครงการนี้เพ่ือให้การพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีคุณภาพและสามารถเป็นพลโลกที่ดี  และเป็นไปตามเป้าหมาย
ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือนิเทศ ติดตามการด าเนินงานการบริหารจัดการโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ด้วย 

Active Learning” ของโรงเรียน 
2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครูผู้สอน  
2.3 เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนแกนน า Active Learning ที่เป็นแบบอย่างของกลุ่มโรงเรียน  

3. เป้าหมาย 
 3.1. เชิงปริมาณ  
  1) ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม โดยศึกษานิเทศก์ อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
  2) ทุกกลุ่มโรงเรียน มีโรงเรียนที่เป็นตัวอย่างด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 3.2. เชิงคุณภาพ 
  1) โรงเรียนมีการบริหารโครงการ“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ด้วย Active Learning ” ได้อย่างมีคุณภาพ 
  2) ครูมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ Active Learning ได้อย่างมีคุณภาพ 
  3) ครูสร้าง สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และสามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  4) โรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนภายใน
ทุกกลุ่มได้เป็นอย่างด ี
  5) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารโครงการ และการจัดการเรียนรู้ของครูทุก
โรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา  

มีนาคม - พฤษภาคม 
2564 

กรรณิกา สิทธิการ  
และคณะศึกษานิเทศก์ 

2. ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning  

มิถุนายน 2564 
กรรณิกา สิทธิการ  

และคณะศึกษานิเทศก์ 
3. คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : 
Active Learning ที่เป็นแบบอย่างของกลุ่มโรงเรียน ๆ 
ละ 1 โรงเรียน รวม 8 โรงเรียน 

กรกฎาคม - สิงหาคม 
2564 

กรรณิกา สิทธิการ 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

4. คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : 
Active Learning ระดับเขตพ้ืนที่  

กันยายน 2564 กรรณิกา สิทธิการ 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

5. การสรุปและรายงานผล ตุลาคม 2564 กรรณิกา สิทธิการ 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
- การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูทุกโรงเรียนและคัดเลือกโรงเรียน

ต้นแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning ระหว่างวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 
กันยายน พ.ศ.2564 

- สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 

6. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ 
เงินงบประมาณ 39,480 บาท (สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานโครงการของและการจัดการ
เรียนรู้ของครูทุกโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผา่นมา 

ทุก
โรงเรียน 

(ใช้งบฯ 
นิเทศของ
กลุ่มนิเทศ) 

- - - 

2. กลุ่มโรงเรียนคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning 
ระดับกลุ่มโรงเรียน โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอย
ให้กับกลุ่มโรงเรียนๆ ละ 3,000 บาท 
(8 กลุ่มฯ x 3,000 บาท) 

8 กลุ่มฯ 24,000 - 24,000 - 

3. คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ : Active Learning ระดบัเขตพื้นที่  
โดยให้ตัวแทนกลุ่มทีไ่ด้รับการคดัเลือกจัด
นิทรรศการและน าเสนอที่เขต โดยจ่ายเปน็ค่า
ใช้สอยดังนี ้
- จ่ายให้กับโรงเรียนตัวแทน โรงเรียนๆ ละ 
1,000 บาท (8 โรงเรียน X 1,000 บาท) 
- ค่าอาหารและอาหารวา่งจ านวน 44 คน ๆ 
ละ 170 บาท (44 คน x 170 บาท x 1 วัน) 

8 
โรงเรียน 

 
 
 
 

8,000 
 

7,480 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

8,000 
 

7,480 

 
 
 
 
- 
 
- 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  39,480 - 39,480  
หมายเหตุ   งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. ในโรงเรียนที่มีครูจ านวนน้อย ท าให้มีภาระงานมากขึ้น จะท าให้จัดกิจกรรมแบบ Active Learning 
ได้ไม่ต่อเนื่อง 
  2. งบประมาณล่าช้า โดยจัดสรรให้ใกล้สิ้นปีงบประมาณไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามกิจกรรม
และเวลาที่ก าหนด 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - ปรับกิจกรรมตามสภาพและระยะเวลาที่ได้รับงบประมาณ 
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8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของโรงเรียนมีการด าเนินงานโครงการฯอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning และการประเมินผล 
3. ร้อยละของครูมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
4. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
5. ร้อยละของโรงเรียนแกนน า Active Learning ด าเนินการไดต้ามเกณฑ์คุณภาพท่ีก าหนด 

 
100 % 
100 % 

 
100 % 
80 % 
80 % 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีการด าเนินงานโครงการฯ ได้อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2. ครูสามารถจัดกิจกรรมแบบ Active Learning ได้อย่างมีคุณภาพ 
3. ครูมีสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning และสามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. นักเรียนมีทักษะและสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ฯ 

 
100 % 
100 % 
100 % 

 
100 % 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถการจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning และการประเมินผลได้อย่างมีคุณภาพ 
2. ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
3. ครูมีผลงานสื่อ นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างและสามารถน าเผยแพร่ได้ 
4. นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้และมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีสรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตรฯ 
5. โรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ด้วย Active Learning มี Best Practice 

 

ปฏิทินการด าเนินงาน 
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้วย Active Learning 

 

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
มีนาคม  

- 
พฤษภาคม 2564 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารโครงการฯของโรงเรียน และการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

สพป.ตาก 
เขต 1 

คณะศึกษานิเทศก์ 

มิถุนายน 2564 ประชุมชี้แจงของผู้เข้าประชุมแนวทางการ
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ : Active Learning 

สพป.ตาก 
เขต 1 

กรรณิกา สิทธิการ และ
คณะศึกษานิเทศก์ 

กรกฎาคม  
- 

สิงหาคม 2564 

คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : 
Active Learning ที่เป็นแบบอย่างของกลุ่ม
โรงเรียน กลุ่มละ 1 โรงเรียน รวม 8 โรงเรียน 

โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน
ด าเนินการคัดเลือก 

กันยายน 2564 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ : Active Learning ระดับเขตพ้ืนที่  

สพป.ตาก 
เขต 1 

กรรณิกา สิทธิการ และ
คณะศึกษานิเทศก์ 

ตุลาคม 2564 การสรุปและรายงานผล สพป.ตาก 
เขต 1 

กรรณิกา สิทธิการ และ
คณะศึกษานิเทศก์ 
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โครงการ     การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.กรรณิกา  สิทธิการ และคณะศึกษานิเทศก์  
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท์ 
 E-mail :  
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 1 มีนาคม 2564  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
…………………….......................................................…………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ซึ่งการวิจัยเป็นแนวทางการท างานให้ประสบความส าเร็จอีกวิธีหนึ่ง โดยอาศัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
น าไปสู่การค้นคว้าหาข้อมูล หรือแนวทางปฏิบัติอ่ืนเพ่ือท าให้งานเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น การน าวิจัยมา
ประยุกต์ใช้กับการศึกษาก็เช่นเดียวกัน เป็นแนวทางหนึ่งที่ครูผู้สอนใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ในชั้นเรียนของตน 
ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดสาระส าคัญที่มุ่งเน้นให้ครูสามารถท าวิจัย เพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู้ของตนเองและของผู้เรียน มีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการคิดค้นนวัตกรรมการศึกษา เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้สถานศึกษาทุกแห่ง  
จึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียนไว้เพื่อเป็นการพัฒนาครู
ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถานศึกษาจะมีการส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูผู้สอนท าวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แต่การท าวิจัยของครูผู้สอนกลับไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากครูผู้สอน
ยังไม่มีความเข้าใจในขั้นตอน และกระบวนการการวิจัยอย่างถูกต้อง ส่งผลให้การแก้ปัญหากระบวนการสอน
ในชั้นเรียนไม่ประสบผลส าเร็จ ประกอบกับขาดการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างจริงจัง อีกทั้งสถานศึกษาขาด
ผู้เชี่ยวชาญที่จะชี้แนะ และติดตามระหว่างการท าวิจัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงตระหนักถึงความส าคัญของการท าวิจัยในชั้นเรียน 
เนื่องด้วยเป็นปัจจัยในการพัฒนาการศึกษาและการยกระดับวิทยฐานะของครู โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนท าการวิจัย
ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) และน าผลการวิจัย
ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาความรู้ที่ได้นั้นให้มีความถูกต้องเป็นสากลและ
เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน  

จากเหตุผลดังกล่าว กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้ด าเนินโครงการ
การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือเป็นการสนองรับความส าคัญในการท าวิจัยที่ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ตั้งไว้ และเพื่อให้เป้าหมาย คือ ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน อันจะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนแล้ว  
ยังเป็นการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาการบริหารจัดการในชั้นเรียนที่แสดงถึงคุณภาพของครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ซึ่งถือเป็นวิชาชีพชั้นสูงต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน และท าวิจัยได้อย่างครบถ้วนมากข้ึน 
      2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีเจตคติท่ีดีต่อการท าวิจัยในชั้นเรียน 
      2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม แลช่วยเหลือครูผู้สอนให้จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการเรียนรู้ให้ตรงกับ
คุณลักษณะของผู้เรียนแต่ละคน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1. เชิงปริมาณ  
  1. ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน 
รวมจ านวนครูเข้าอบรมไม่เกิน 120 คน 
  2. ครูผู้สอนมีงานวิจัยในชั้นเรียนที่แก้ปัญหากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน อย่างถูกกระบวนการ
ทางการวิจัย อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  
 3.2. เชิงคุณภาพ 
  1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ และข้ันตอนของการท าวิจัยในชั้นเรียน 
  2. โรงเรียนมีการเน้นกระบวนการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูเพื่อใช้แก้ปัญหาการจัดการในชั้นเรียน
ในการศึกษาภาคเรียนต่อ ๆ ไป 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กระบวนการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมปรึกษาหารือการจัดท าโครงการ และ
ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการ 

มีนาคม 2564 กรรณิกา สิทธิการ 
และคณะ 

 2. จัดท าแนวทาง / คู่มือการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนา
วิจัยในชั้นเรียน (เอกสารดาวน์โหลด) 

เมษายน - พฤษภาคม 
2564 

3.ด าเนินการอบรมออนไลน์ แก่ครูผู้สอนที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวนไม่เกิน 120 คน  

มิถุนายน 2564 

4. ครูผู้ เข้าอบรมน ามาขยายผลภายในโรงเรียน และ
คัดเลือก Best of Research เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ผลงานผ่านทางเว็บไซด์ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

กรกฎาคม - สิงหาคม
2564 

5. ก ากับ นิเทศ ติดตามโดยใช้แนวทางการ Coaching กันยายน 2564 
6. สรุปและรายงานผล (ปลายภาคเรียนที่ 1/2564) กันยายน 2564 

5. ระยะเวลา 
วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564   
 

6. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ 
ได้รับงบประมาณจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จ านวน 3,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการเรียนการสอนสู่การท าวิจัยในชั้นเรียน 

108 
โรงเรียน 

3,000 - 3,000 - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 3,000  3,000 3,000 
หมายเหตุ   งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  ครูผู้สอนขาดแรงจูงใจ ไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการค้นหาข้อเท็จจริงเพ่ือน ามาแก้ไข
กระบวนการสอนให้กับผู้เรียน  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  สร้างความเข้าใจให้กับครูผู้สอน และแต่งตั้ งคณะท างานจากบุคลากรภายในโรงเรียน  
เพ่ือก ากับ ดูแล ชี้แนะ การท าวิจัยในชั้นเรียนให้ตรงกับเป้าหมายที่โงเรียนก าหนดไว้ 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของโรงเรียนได้รับการก ากับ ดูแลจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ร้อยละของโรงเรียนแต่ละแห่งที่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน  
อย่างน้อย 1 งาน/ปีการศึกษา 
3. ร้อยละของครูในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้น าไปสู่ 
การท าวิจัยในชั้นเรียนได้ 

 
100 % 
100 % 

 
80 % 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติการสอนจนน าไปสู่การแก้ปัญหาการบริหารจัดการ

ในชั้นเรียนได้ 
9.2 ครูผู้สอนมีเจตคติที่ดีต่อการท าวิจัย ให้การท างานประจ าเป็นงานวิจัยที่จะก่อเกิดประโยชน์

ต่อการพัฒนาผู้เรียน 
9.3 ครูผู้สอนมีทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียน อย่างถูกต้องทุกกระบวนการ สามารถออกแบบ และ

เลือกใช้เครื่องมือในการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างเหมาะสม 
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ปฏิทินการด าเนินงาน 
โครงการ “การจัดการเรียนรูสู้่การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน” 

 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

มีนาคม 2564 1. ประชุมปรึกษาหารือการจัดท าโครงการ และ
ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการ 

สพป.ตาก 
เขต 1 

กรรณิกา  สิทธิการ 
และคณะ

ศึกษานิเทศก์ 
เมษายน - พฤษภาคม 

2564 
2. จัดท าแนวทาง / คู่มือการจัดการเรียนรู้สู่การ
พัฒนาวิจัยในชั้นเรียน 

สพป.ตาก 
เขต 1 

กรรณิกา  สิทธิการ 
และคณะ

ศึกษานิเทศก์ 
มิถุนายน 2564 3. อบรมออนไลน์ แก่ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการ สพป.ตาก 

เขต 1 
กรรณิกา  สิทธิการ 

และคณะ
ศึกษานิเทศก์ 

กรกฎาคม - สิงหาคม 
2564 

4. ครูผู้เข้าอบรมน ามาขยายผลภายในโรงเรียน โรงเรียน กรรณิกา  สิทธิการ 
และคณะ

ศึกษานิเทศก์ 
กันยายน 2564 5. คัดเลือก Best of Research เพ่ือเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ ผลงานผ่านทางเว็บไซด์ส านักงาน
เขตพ้ืนที่ 

โรงเรียน กรรณิกา  สิทธิการ 
และคณะ

ศึกษานิเทศก์ 
กันยายน 2564 6. ก ากับ นิเทศ ติดตามโดยใช้แนวทางการ 

Coaching 
โรงเรียน กรรณิกา  สิทธิการ 

และคณะ
ศึกษานิเทศก์ 

กันยายน 2564 6. สรุปและรายงานผล (ปลายภาคเรียนที่ 1) สพป.ตาก 
เขต 1 

กรรณิกา  สิทธิการ 
และคณะ

ศึกษานิเทศก์ 
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โครงการ เครือข่ายครู  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ นางวริญญา  นันทโกมล ,นางพัทยา  ชมถนอม และศึกษานิเทศก์ทุกคน 
 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท ์
 E-mail  :  warinya.nan@takesa1.go.th 
ระยะเวลาด าเนินการ   
............................................................................................................................. ............................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในการพัฒนางานหรือการแก้ไขปัญหาใดๆที่ใช้วิธีการด าเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเป็นวัฒนธรรม
ภายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกันจะมีลักษณะไม่ต่างจากการปิดประเทศที่ไม่มีการติดต่อสื่อสาร
กับภายนอก การด าเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนอยู่ภายใน ใช้ทรัพยากร
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีพอจะหาได้ใกล้มือ หรือถ้าจะออกแบบใหม่ก็ต้องใช้เวลานานมาก จะเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนางานอย่างยิ่งและไม่อาจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ 

การสร้างเครือข่ายสามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรได้แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่ภายนอกหน่วยงานของตน 
ลดความซ้ าซ้อนในการท างาน ให้ความร่วมมือและท างานในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสมือนการ
เปิดประตูสู่โลกภายนอก มีการขับเคลื่อนเครือข่ายโดยต่อเนื่อง มีความชัดเจนในกระบวนการ ในการนี้
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ จึงมีการขับเคลื่อนกลุ่มครูเครือข่ายประจ ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภายใต้โมเดลที่ชื่อว่า   

I-SMART NETWORK ซึ่งมีความหมายในแต่ละตัวอักษร ดังนี้ 
I Integration 
S Support & Solve problem 
M Motivation 
A Activity 
R Relationship 
T Technology 

๒. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือขับเคลื่อนเครือข่ายครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
จ านวน  ๒๖๐ คน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
จ านวน ๒๖๐ คน มีเครือข่ายในการพัฒนางานวิชาการร่วมกัน 
  

mailto:warinya.nan@takesa1.go.th
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๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน มกราคม ๒๕๖๔  
๒. แต่งตั้งคณะท างาน มกราคม ๒๕๖๔  
๓. ด าเนินการพัฒนากลุ่มเครือข่าย 

1)การนิเทศ ติดตาม มีนาคม/กันยายน   ๒๕๖๔  
๒)การจัดประชุม PLC พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  
๓)จัดกิจกรรมประกวด THE BEST OFI-SMART NETWORK 
-ระดับเขตพ้ืนที่ ธันวาคม ๒๕๖๔  

๔. วัดผลและประเมินผล ธันวาคม ๒๕๖๔  

๕. 
สรุปผลการด าเนินงานกลุ่มสาระฯ 

ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

สรุปผลการด าเนินงานเครือข่ายฯ  

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
-อาคารแม่ ๘๐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ 

๖. งบประมาณที่ใช้ 
 -จ านวน  4๙,๒๐๐บาท(สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ รวม 
1 จัดประชุมวางแผน(ครึ่งวัน) - - - - - 
๒ การนิเทศ ติดตาม - - - - - 
๓ การจัดประชุม PLC ๔๔,๒๐๐ - - - ๔๔,๒๐๐ 
4 จัดกิจกรรมประกวด 

THE BEST I-SMART 
NETWORK 
ระดับเขตพ้ืนที่ 

๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ 

รวม 4๙,๒๐๐ 
หมายเหตุ  ขอใช้งบประมาณในลักษณะถัวจ่ายตามจ านวนจริงทุกรายการ 

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  ขาดการขับเคลื่อนของกลุ่มครูเครือข่าย 
 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
  กระตุ้นการด าเนินงานโดยต่อเนื่องเพ่ือให้ครูเครือข่ายได้พบเจอและแลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือน าไป
พัฒนางานวิชาการ 
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๘. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละของจ านวนบุคลากรทางการศึกษาและครูเครือข่ายประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนเครือข่าย 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีความเป็นเลิศด้านวิชาการโดยกระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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โครงการ พัฒนาภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3  คุณภาพ  
ผู้รับผิดชอบ นางวริญญา  นันทโกมล  
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท ์
 E-mail : 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนกุมภาพันธ์  ถึง  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๑. หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๑ ให้มีมาตรฐานวิชาชีพขั้นพ้ืนฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และให้มีศักยภาพทัดเทียมอาณาประเทศ มีความรูความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ CEFR (Common Europeans Framework of Reference for Languages) ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีในระดับการแข่งขัน ดังนั้นการพัฒนาภาษาอังกฤษให้มีทักษะใกล้เคียงกับ
เจ้าของภาษานั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้เทคนิควิธีการต่างๆ และเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุดต่อบุคลากรทางการศึกษา และเป็นการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ
(Human Capital Excellence Center : HCEC) ในด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารให้ได้ตามกรอบ CEFR 
ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) 
ให้เกิดการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี ๒๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. วัตถุประสงค ์
๑.เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ 
๒.เพ่ือฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษให้มีความสามารถดีข้ึนในระดับการแข่งขัน 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ครูสอนภาษาอังกฤษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ครูสอนภาษาอังกฤษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับสมรรถนะวิชาชีพ  
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๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. จัดประชุมวางแผนการด าเนินงานทาง Google Meet กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางวริญญา  นันทโกมล 

และคณะ 
2. ด าเนินการอบรม Online    

กลุ่มท่ี ๑ กลุ่มครูสอนภาษาอังกฤษที่ 
จบเอกภาษาอังกฤษ 

มีนาคม ถึง 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

นางวริญญา  นันทโกมล 
และคณะ 

3. ด าเนินการอบรม  
กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มครูสอนภาษาอังกฤษที่ 
ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ 

สิงหาคม  ๒๕๖๔ นางวริญญา  นันทโกมล 
และคณะ 

4. จัดการประกวดแข่งขัน 6 รายการ (English Competitions) 
1.Crossword  
2.Multi skills 
3.Skits 
4.Impromptu Speech 
5.Story Telling 
6.Spelling Bees 

กันยายน ถึง 
ตุลาคม 2564 

นางวริญญา  นันทโกมล 
และคณะ 

 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

-ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔  
-สถานที่ด าเนินการ อาคารแม่ 80 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  

๖.งบประมาณที่ใช้ 
 -จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4) รายละเอียดดังนี้ 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ รวม 
๑. จัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน

ทาง Google Meet 
- - - - - 

๒. ด าเนินการอบรม Online    
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มครูสอนภาษาอังกฤษที่
จบเอก 

- - - - - 

3. ด าเนินการอบรม    
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มครูสอนภาษาอังกฤษที่ 
ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ จ านวน 20 คน 

     

 -ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างครู
จ านวน 35 คน ๆ ละ 130 บาท 
(35 คนX130บาทX1วัน) 
-ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่าง
คณะท างานจ านวน 13 คนละ 130 บาท 
(13 คนX130บาทX1วัน) 

    

6,240 
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ที่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ รวม 
4. จัดการประกวดแข่งขัน 6 รายการ 

(English Competitions) 
1.Crossword  
(ตัวแทนนักเรียน 2 คน ,ครู 1 คน 
X8 กลุ่มโรงเรียนX1วนัX130บาท) 
2.Multi skills 
(ตัวแทนนักเรียน 1 คน ,ครู 1 คน 
X8 กลุ่มโรงเรียนXครึ่งวันX95บาท) 
3.Skits 
(ตัวแทนนักเรียน 5 คน ,ครู 1 คน 
X8 กลุ่มโรงเรียนXครึ่งวันX95บาท) 
4.Impromptu Speech 
(ตัวแทนนักเรียน 1 คน ,ครู 1 คน 
X8 กลุ่มโรงเรียนXครึ่งวันX95บาท) 
5.Spelling Bees 
(ตัวแทนนักเรียน 1 คน ,ครู 1 คน 
X8 กลุ่มโรงเรียนXครึ่งวันX95บาท) 
6.Story Telling 
 (ตัวแทนนักเรียน 1 คน ,ครู 1 คน 
X8 กลุ่มโรงเรียนXครึ่งวันX95บาท) 

 
 
 
 

   

13,760 

รวมทั้งสิ้น 20,000 
หมายเหตุ  งบประมาณขอถัวจา่ยทุกรายการ 

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  หลังจากการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษแล้วหยุดพัฒนาตนเองหรือฝึกฝนไม่สม่ าเสมอ 
 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
  การต่อยอดทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษให้หลากหลายมากข้ึน โดยใช้ ICT ในการฝึกฝนให้
เป็นกิจวัตรประจ าวัน 
๘. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละ ของจ านวนบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรม 
๒.ร้อยละ ของจ านวนบุคลากรทางการศึกษา มทีักษะการฟังและการพูด ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น 
๓.ร้อยละ ของความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษา 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละของจ านวนครูสอนภาษาอังกฤษ เขา้ร่วมการอบรมเห็นความส าคญัของการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
๒.ร้อยละของจ านวนครูสอนภาษาอังกฤษ มีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมและมีทักษะภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับสมรรถนะวิชาชีพ 
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ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที ่
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จัดประชุมวางแผนการด าเนินงานทาง Google Meet สพป.ตาก เขต 1 

และโรงเรียนเป้าหมาย 
มีนาคม ถึง กรกฎาคม 

๒๕๖๔ 
ด าเนินการอบรม Online    
กลุ่มท่ี ๑ กลุ่มครูสอนภาษาอังกฤษที่ 
จบเอกภาษาอังกฤษ 

สพป.ตาก เขต 1 
และโรงเรียนเป้าหมาย 

สิงหาคม  ๒๕๖๔ ด าเนินการอบรม  
กลุ่มท่ี ๒ กลุม่ครูสอนภาษาอังกฤษที่ 
ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ 

อาคารแม่ 80 
สพป.ตาก เขต 1 

กันยายน ถึง ตุลาคม 
2564 

จัดการประกวดแข่งขัน 6 รายการ (English Competitions) 
1.Crossword  
2.Multi skills 
3.Skits 
4.Impromptu Speech 
5.Story Telling 
6.Spelling Bees 

อาคารแม่ 80 
สพป.ตาก เขต 1 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

โครงการ พัฒนาภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ  
ผู้รับผิดชอบ นางวริญญา  นันทโกมล 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท ์
 E-mail :  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ - พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๑ ให้มีมาตรฐานวิชาชีพขั้นพ้ืนฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และให้มีศักยภาพทัดเทียมอาณาประเทศ มีความรูความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ CEFR (Common Europeans Framework of Reference for Languages) ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบที่ก าหนดไว้เพ่ือพัฒนาตนเอง ดังนั้นการพัฒนาภาษาอังกฤษให้มีทักษะ
ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษานั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้เทคนิควิธีการต่างๆ และเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อบุคลากรทางการศึกษา และเป็นการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 
(Human Capital Excellence Center : HCEC) ในด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารให้ได้ตามกรอบ CEFR 
ให้เกิดการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษ ที่ ๒๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. วัตถุประสงค ์
เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  บุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ถึง 2564 
จ านวน 60 คน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ถึง 2564 
จ านวน 60 คน มีความม่ันใจและมีทักษะการภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับสมรรถนะวิชาชีพ 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1 วางแผนการด าเนินงาน ตุลาคม 2563 
2 เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ Online ทาง Website สพป.ตาก เขต 1 

ห้องนิเทศออนไลน์ 
พฤศจิกายน  2563 ถึง 

สิงหาคม  ๒๕๖4 
3 การพัฒนาภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงปฏิบัติการส าหรับบุคลากร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ จ านวน 60 คน 
กันยายน ๒๕๖4 

4 ทดสอบความรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ Online  
จากความรู้ในระยะที่ 1 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 

5 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
ระยะที่ 1 เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ Online 
ระยะที่ 2 ห้องประชุมอาคารแม่ ๘๐ (การพัฒนาภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงปฏิบัติการส าหรับบุคลากร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑) 
ระยะที่ 3 ทดสอบความรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ Online จากความรู้ระยะที่ 1,2 

๖. งบประมาณ 
 - จ านวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 - 2564 รายละเอียดดังนี้ 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ รวม 
1 วางแผนการด าเนนิงาน - - - - - 
2 เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ Online ทาง 

Website สพป.ตาก เขต 1  
ห้องนิเทศออนไลน ์

- - - - - 

3 การพัฒนาภาษาอังกฤษสื่อสารเชิง
ปฏิบัติการส าหรับบุคลากร ส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต ๑ จ านวน 60 คน 

     

 3.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง  
พร้อมเครื่องดื่มบุคลากร สพป.ตาก เขต 1 
จ านวน 60 คนๆละ 130 บาท  
(60 คน X 130 บาท X 1วัน) 

7,800 
 

7,800   7,800 

 3.2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 
พร้อมเครื่องดื่มวิทยากร จ านวน 4 คน 
คนละ 130 บาท  
(4 คน X 130 บาท X 1 วัน) 

520 
 

520   520 

 3.3 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 4 คน 
คนละ 600 บาท จ านวน 6 ชั่วโมง  
(4 คน X 600บาท X 6 ชั่วโมง) 

14,400 
 

 14,400  14,400 

 3.4 ค่าพาหนะของวิทยากร 4 คน ๆ
เดินทางจาก อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ถึง 
สพป.ตาก เขต 1 จ านวน 65 กิโลเมตร 
เดินทางไป-กลบั  
(4 คน X 4 บาท X 130 กิโลเมตร) 

2,080   2,080 2,080 

4 ทดสอบความรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ในระบบ Online จากความรู้ในระยะที่ 1 

- - - - - 

5 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิ
โครงการ จ านวน 2 เล่ม 

200 200   200 

รวมทั้งสิ้น 25,000 
หมายเหตุ  ขอใช้งบประมาณในลักษณะถัวจา่ยตามจ านวนจรงิทุกรายการ 



157 
 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  หลังจากการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษแล้วหยุดพัฒนาตนเองหรือฝึกฝนไม่สม่ าเสมอ 
 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
  การต่อยอดทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษให้หลากหลายมากข้ึน โดยใช้ ICT ในการฝึกฝนให้
เป็นกิจวัตรประจ าวัน 

๘. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละ ของจ านวนบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรม 
๒.ร้อยละ ของจ านวนบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะการฟังและการพูด ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น 
๓.ร้อยละ ของความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษา 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ของจ านวนบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเห็นความส าคัญของการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
๒.ร้อยละ ของจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ได้รับผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ในระดับ A2 ขึ้นไปตามเป้าหมายของ สพฐ. 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมและมีทักษะภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับสมรรถนะวิชาชีพ 

 
ปฏิทินการด าเนินงาน 

 
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที ่

ตุลาคม 2563 วางแผนการด าเนินงาน สพป.ตาก เขต 1 
พฤศจิกายน  2563 ถึง 
สิงหาคม  ๒๕๖4 

เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ Onlineทาง Website 
สพป.ตาก เขต 1  
ห้องนิเทศออนไลน์ 

สพป.ตาก เขต 1 
และโรงเรียนเป้าหมาย 

กันยายน ๒๕๖4 การพัฒนาภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงปฏิบัติการ
ส าหรับบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๑ จ านวน 60 คน 

สพป.ตาก เขต 1 
และโรงเรียนเป้าหมาย 

ตุลาคม ๒๕๖๔ ทดสอบความรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ 
Online จากความรู้ในระยะที่ 1 

อาคารแม่ 80 
สพป.ตาก เขต 1 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ  อาคารแม่ 80 
สพป.ตาก เขต 1 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test : RT)  ของโรงเรียนในสังกัด 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ   ข้อที่ ๓  ด้านคุณภาพ                     
ผู้รับผิดชอบ นางรัตติยา วงศ์หิรัญตระกูล    
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  เบอร์โทรศัพท์  087-2020203  
 E-mail : Ratiya221207@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินการ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน .พ.ศ.๒๕๖๔  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                    

1. หลักการและเหตุผล 
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผ่านมาโดยเฉพาะรัฐบาลในปัจจุบัน ได้แสดงเจตนารมณ์

อย่างชัดเจนที่จะส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสอดคล้อง
ตามบริบทสังคมในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก าหนดให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ
ในการอ่านและการเขียน รู้จักแก้ปัญหา มีศักยภาพการสื่อสาร รู้จักคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ และ
สามารถท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือการวางรากฐานให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสทางการเรียนรู้เท่าเทียมกัน
น าประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยยึดหลักให้การศึกษาเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนทั้งปวง เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเท่ียงธรรม ลดความเหลื่อมล้ าและมีการบริหารจัดการศึกษา
ทุกประเภทและทุกระดับที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษาและมีส่วนร่วม
ปฏิรูปการเรียนรู้ 

กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ได้ก าหนดนโยบายส าคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้เพื่อน าไปสู่การอ่านคล่องเขียนคล่องและ
เพื่อการเรียนรู้อื่นๆ อย่างไรก็ตามผู้เรียนในหน่วยงานในหน่วยงานทางการศึกษาจ าเป็นต้องได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม แต่ในปัจจุบันยังมีพื้นที่ที่มีผู้เรียนจ านวนหนึ่งที่มีปัญหาการอ่าน
และการเขียนที่ต้องเร่งพัฒนา ในปีงบประมาณ 2526 กระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นเป็นความจ าเป็นเร่งพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน โดยส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพของครูในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระให้มีเทคนิควิธีสอน
เพ่ือซ่อมเสริมฝึกทักษะให้นักเรียนได้อ่านและเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จากการด าเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test : RT) ที่ผ่านมาผลการประเมิน พบว่า นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยผลสรุปในภาพรวม เป็นดังนี้  ภาพรวมระดับเขตพื้นที่ การอ่านของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า มีความสามารถในการอ่านออกเสียงเมื่อเปรียบเทียบ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ิมขึ้น ๑.๕๕ การอ่านรู้เรื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพ่ิมขึ้น 0.93 จ านวนและร้อยละของนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
และปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า การอ่านออกเสียงระดับดีมาก มีผลต่าง เพ่ิมขึ้น 4.42 ระดับดี มีผลต่างลดลง - 5.01 
ระดับพอใช้ เพ่ิมขึ้น 2.44 ระดับปรับปรุง ลดลง -1.85 การอ่านรู้เรื่อง ระดับดีมาก มีผลต่าง เพ่ิมขึ้น 1.03 ระดับดี 
มีผลต่าง ลดลง -1.27 ระดับพอใช้ เพ่ิมข้ึน 0.26 ระดับปรับปรุงลดลง -0.01 รวมทั้ง ๒ สมรรถนะ ระดับดีมาก 
มีผลต่าง ลดลง - 0.02  ระดับดี มีผลต่างเพ่ิมขึ้น 0.88 ระดับพอใช้ ลดลง - 0.96 ระดับปรับปรุง เพ่ิมขึ้น 0.09 
การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงกว่า ระดับจังหวัด เท่ากับ ๑6.49 สูงกว่าระดับประเทศ เท่ากับ 27.29 
การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงกว่า ระดับจังหวัด  เท่ากับ  ๑3.1๙ สูงกว่าระดบัประเทศ เท่ากับ 2.57 
รวม ๒ สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงกว่า ระดับจังหวัด เท่ากับ ๑4.93 สูงกว่าระดับประเทศ เท่ากับ 1.๗4  
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จากผลการด าเนินโครงการดังกล่าวประสบผลส าเร็จ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาครูผู้สอน เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test : RT)  ของโรงเรียนในสังกัด 
เพื่อให้คุณครูได้รับการพัฒนาในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
กับนักเรียนให้มากที่สุด เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้นในปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

2. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียนในสังกัด

ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ให้มีคุณภาพสูงขึ้นและมีมาตรฐานในระดับสากล 
๓.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านส่งเสริมการจัดท าสื่อการเรียนการสอน

ให้มีศักยภาพเต็มศักยภาพของตนเองสูงสุด สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย
ทัดเทียมกับการจัดการศึกษาในระดับสากล  

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ๑.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ทุกโรงเรียนในสังกัด 
  ๒. คุณครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนทุกโรงเรียนในสังกัด  
 เชิงคุณภาพ 
  ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบด้านการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
  ๒. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนทุกโรงเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน. เมษายน ๒๕๖๔ นางรัตติยา วงศ์หิรัญตระกูล 
๒. อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบด้านการ

จัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ทุกโรงเรียนในสังกัด 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางรัตติยา วงศ์หิรัญตระกูล 
และคณะ 

๓. นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานพัฒนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

กันยายน ๒๕๖๔ นางรัตติยา วงศ์หิรัญตระกูล 
และคณะ 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๙ เดือนกันยายน .พ.ศ.๒๕๖๔ 
สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ 

๖. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท  ได้มาจาก งบ สพฐ.ตามนโยบายเลขาธิการ กพฐ.  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  1 ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน. ๖,9๕0  ๑,9๕0  
๑.๑ ค่าอาหาร มื้อละ ๖๐ บาท ๑ มื้อ ๑ วัน 
จ านวน ๑๕ คน (๖๐x๑x๑๕x๑ = ๙๐๐) 

    

๑.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ ๓๕ บาท 
๒ มื้อจ านวน ๑๕ คน ๑ วัน  
(๓๕x๒x๑๕x๑= ๑,๐๕๐) 
1.3 วัสดุอุปกรณ์  

    
 
 

๕,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบ
ด้านการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ทุกโรงเรียนในสังกัด โดยผ่านระบบ ออนไลน์ 

    

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน
แก้ปัญหาการอ่าน 

๓,๐๕๐  ๓,๐๕๐  

รวมงบประมาณ ๑๐,๐๐๐  ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  ๑. ความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาการพัฒนาด้านสื่อในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ 
  ๒. การด าเนินงานในระดับโรงเรียนที่มีความชัดเจนและต่อเนื่อง 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ๑. สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาด้านสื่อในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกโรงเรียนในสังกัด ด้วยการปฏิบัติจริง 
  ๒. นิเทศติดตามการด าเนินงานแก้ปัญหาการพัฒนาด้านสื่อในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกโรงเรียนในสังกัดที่มีความชัดเจนและต่อเนื่อง 

๘. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
จ านวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนทุกโรงเรียนในสังกัดที่มีผลสัมฤทธิ์
ในระดับปรับปรุงลดลงร้อยละ ๙๐ 

ระดับ ๓ 

เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกโรงเรียนในสังกัด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่มีคุณภาพสูงขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

ระดับ ๓ 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถแก้ไขปัญหาการอ่านได้อย่างเป็นรูปธรรม 
๒. จ านวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนทุกโรงเรียนในสังกัดที่มีสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

วันเดือนปี กิจกรรม สถานที ่
๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน. อาคารแม่ ๘๐ 

๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
(Reading Test : RT)  ของโรงเรียนในสังกัด 

อาคารแม่ ๘๐ 

 ๒๕   กันยายน ๒๕๖๔ นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานพัฒนาด้านการจัดการเรียน
การสอน 

ทุกโรงเรียน 
ในสังกัด 
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โครงการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ   ข้อที่ ๓ ด้านคุณภาพ                     
ผู้รับผิดชอบ นางรัตติยา  วงศ์หิรัญตระกูล 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    
 เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๗๒๐๒๐๒๐๓ 
 E-mail :  Ratiya221207@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินการ       มีนาคม ๒๕๖๓  -  กันยายน  256๔ 
.............................................................................................. ................................................................................  

1. หลักการและเหตุผล   
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ มีพระราชกระแสรับสั่งต่อประชาชนชาวไทยให้ 

“ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” จากพระราชกระแสรับสั่งข้างต้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพ่ือสานต่อพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้นักเรียนมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
มีคุณธรรม เพ่ือเป็นการสนองพระราชรับสั่งของรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงจัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ .ขึ้น เพ่ือมุ่งปลูกฝังให้
ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทาง การศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 
2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์ สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรม โดยได้ด าเนินการตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2560 ให้แต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
อย่างน้อยร้อยละ 35 และปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนทุกแห่งเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ . 
ทั้งนี้ได้จัดอบรมบุคลากรทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมแบบมูลนิธิยุวสถิรคุณ  
ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับการพัฒนาและมีผลส าเร็จจนเป็นแบบอย่างที่น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทาง
ของการมีส่วนร่วมและร่วมมือแก้ปัญหาในโรงเรียนของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยการเลือกปัญหา ก าหนดคุณธรรม
เป้าหมายและพฤติกรรมเชิงบวกอันแสดงออกซึ่งคุณธรรม อัตลักษณ์ของโรงเรียน ซึ่งใช้กระบวนการร่วมมือ
และเรียนรู้ไปด้วยกันแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบ PLC (Professional Learning Community)   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายของ สพฐ. 
ท าให้โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ .ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปีงบประมาณปี 256๔ จึงได้จัดท า
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ . ขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้โรงเรียน
มีเครือข่ายได้ร่วมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด อันจะส่งผลให้เกิดการ
ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจนได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ  

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ . ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต ๑ ให้มีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ .ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1)  โรงเรียนทั้ง 1๐8 โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ 
เข้าร่วมการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.        
  2)  ผู้บริหารและครูโรงเรียนละ 2 คน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑  
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
  3)  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ จ านวน 1๐๘ โรงเรียน 
เข้าร่วมการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างน้อย ระดับ 1 ดาว ร้อยละ 80 
  4)  ผู้บริหารและครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรม
คุรุชนคนคุณธรรม (ผู้บริหารดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานและครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน) ร้อยละ 80                
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1)  ผู้บริหารและครูโรงเรียนละ 2 คน รวม 3 คน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต ๑ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ . 
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดร้อยละ 80 
  2) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ . ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ที่เข้าร่วม                     
การตรวจสอบคุณภาพระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ . 
ระดับ 1 ดาว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  3)  ผู้บริหารและครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ที่รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ได้รับเกียรติบัตรคุรุชนคนคุณธรรม (ผู้บริหารดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐานและครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   

4. วิธีการด าเนินงาน 
ที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนดีต้องมทีี่ยืน 

   - ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนา
เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๑  ให้กับผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบ
โครงการ จ านวนโรงเรียนทั้งหมด 1๐8 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน 
รวมทั้งหมด ๓๒๔ คน 

    -  โรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑  
เข้าร่วมรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

ธ.ค. 63 นางรัตติยา  
วงศ์หิรัญตระกูล 

 

2 กิจกรรมที่ 2 คุรุชนคนคุณธรรม (ร่วมกับมูลนิธิครูดีของแผ่นดนิ) 
-  แจ้งรายละเอียดแนวทางการคัดเลือก 
-  ประชาสัมพนัธ์รับสมัครผูบ้รหิารและครูที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้บริหารดีของแผ่นดินและครูดี
ของแผ่นดินตามเกณฑ์ของ สพฐ. 
-  ด าเนินการคัดเลือก   
-  ประกาศยกย่องชมเชย  มอบเกียรติบัตร 

ก.ค.-ส.ค.6๔ - นางรัตติยา  
วงศ์หิรัญตระกูล 
- นางสาวอรทัย  
ค าปาน 
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ที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3 กิจกรรมที่ 3  การนิเทศ ติดตามการด าเนินงานโรงเรียน

คุณธรรมในสังกัดโดยศึกษานิเทศก์   
     -  จัดท าแผน/เคร่ืองมือนิเทศติดตาม 
     -  ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศ ติดตาม 
     -  ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม 

ก.ย 256๔ ศึกษานิเทศก์ 
ทุกคน 

4 กิจกรรมที่ 4  สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม ก.ย. 6๔ นางรัตติยา  
วงศ์หิรัญตระกูล 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
เดือน ตุลาคม  256๓ - กันยายน 256๔ 

6. งบประมาณ 
6.1 งบประมาณจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
6.2 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

รายละเอียดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน 
  -  ประชุมเชิงปฏบิัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาเครือข่าย
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ส านักงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๑  ให้กับผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนละ ๒ คน จ านวนโรงเรียนทั้งหมด 1๐8 โรงเรียน ๆ ละ ๓ คน  
โดยผ่านระบบ ออนไลน์ รวมทัง้หมด ๓๒๔ คน 
  -  จัดท าเอกสาร คู่มือการประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน 
  -  วัสดุอุปกรณ์  

 
 
 

 
 
 
 
 

๑,๐00 
   

 
 
 
 
 
 

๔,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ 4 คุรุชนคนคุณธรรม และมอบเกียรติบัตร 
  -  ประเมินผลงานผูบ้ริหารและครูที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมคุรุชน
คนคุณธรรม เพื่อรับเกียรติบัตรระดับเขตพื้นที ่

- ค่าอาหารและอาหารวา่งคณะกรรมการประเมินผู้บริหาร และ 
คณะครูรับเกียรติบัตรคุรุชนคนคุณธรรม ระดับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ 
๑.๑ ค่าอาหาร มื้อละ ๑๐๐ บาท ๑ มื้อ ๑ วัน จ านวน ๑๕ คน  
(๖๐x๑x๑๕ = ๙๐0) 
๑.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ ๓๕ บาท ๒ มื้อ 
จ านวน ๑๕ คน ๑ วัน (๓๕x๒x๑๕x๑=๑,๐๕๐)   

  
 
 

1,๙๕0 

 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ ติดตามการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรมใน
สังกัดโดยศึกษานิเทศก์   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 1๕ คน คนละ 1 วัน วันละ 120 บาท 
- วัสดุอุปกรณ์ 

 
 

1,800 

 
 
 

 

 
 
 

๑,๒๕๐ 
กิจกรรมที่ 6 การสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม    

รวม 1,800 ๒,๙๕๐ ๕,๒๕๐ 
รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1 ปัจจัยเสี่ยง 
  - การโยกย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้สอนในโรงเรียนแกนน าและโรงเรียนเครือข่าย 
  - กรอบเวลาที่จ ากัด 
  - วงเงินงบประมาณ 
  - ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - ก ากับและควบคุมต้นทุนของโครงการให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ 
  - โครงการได้รับการจัดสรรทรัพยากรและต้องบริหารให้ด าเนินโครงการได้ 
  - บริหารงานโครงการให้ครอบคลุมตามขอบเขตของโครงการ 
  - ท าผลประโยชน์ของโครงการให้ครบถ้วนตามผลลัพธ์ที่ต้องการ 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1. โรงเรียนในสังกัดทั้ง 1๐8 โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต ๑ เข้าร่วมการเสริมสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ 
2. ผู้บริหารและครูเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนา
เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
3. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑  
จ านวน 1๐๘ โรงเรียน ที่เข้าร่วมการตรวจสอบคุณภาพและผ่านการประเมิน        
ตามเกณฑ์เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว  
4.  ผู้บริหารและครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑   
เข้าร่วมกิจกรรมคุรุชนคนคุณธรรม (ผู้บริหารดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐานและครูดีของ
แผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน) และได้รับเกียรติบัตรตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น  
9.2  บรรยากาศในโรงเรียนทุกภาคส่วนร่วมมือกันปฏิบัติงาน ผู ้บริหาร ครู และนักเรียน  

ร่วมกันปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามท่ีก าหนดไว้ในคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน 
9.3  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ . ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ 

ได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มากขึ้น 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

โครงการ                      การอบรมปฏิบัติการ อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู
ประถมศึกษาปีที่  ๑–๓  และ  ๔–๖  Coding for grade ๑–๓ and 
4-6 Teacher (C๔T-๒) ปีการศึกษา ๒๕๖4 

สอดคล้องกับนโนบายสพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ       
ผู้รับผิดชอบ     นายเชาวลิต   ไชยธงรัตน์ และคณะศึกษานิเทศก์ และครูเครือข่าย  
           กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
      เบอร์โทรศัพท์ 
      E-mail :     
ระยะเวลาด าเนินการ      มกราคม  ๒๕๖4 – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖4 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๑.  หลักการและเหตุผล 
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
มาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูลจากการส ารวจพบว่า ครูทุกระดับชั้นส่วนใหญ่สอนวิชาวิทยาการค านวณ
ไม่ครบทุกเนื้อหา ท าให้โรงเรียนส่วนใหญ่จึงยังไม่ได้สอนวิชาวิทยาการค านวณ และโค้ดดิ้ง ดังนั้น เพ่ือเป็นการขับเคลื่อน
การจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนการศึกษา  
เพ่ือด าเนินโครงการร่วมกัน ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นผู้น าทางการศึกษาด้านโค้ดดิ้ง การพัฒนาครู
ให้มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้ง และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้และทักษะ 
ที่จ าเป็นต่อการบริหารจัดการ นิเทศติดตาม และส่งเสริมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศและพัฒนาทักษะของผู้เรียน
ให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท า
โครงการการอบรมปฏิบัติการ อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ และ 
๔–๖ Coding for grade ๑–๓ and 4-6 Teacher (C๔T-๒)  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพ
แก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และระดับประถมศึกษา ปีที่ ๔-๖ 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       

และเทคโนโลยี 
๒. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สูงขึ้น   

กว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ อบรมครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จ านวน 108  โรงเรียนๆ ละ ๑ คน           
  ๓.๑.๒ อบรมครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จ านวน 108 โรงเรียนๆ ละ ๑ คน                     
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพ ให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี 
  ๓.๒.๒ ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1 ได้รับการเพ่ิมพูนศักยภาพ ให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี 

๔. กิจกรรม  งบประมาณ และระยะเวลาการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม  
เป้า 

หมาย 

หมวดงบประมาณรายจ่าย 
ระยะเวลา 

การด าเนินงาน 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ รวม 

๑ กิจกรรม ประชุมคณะท างาน/ผู้ช่วยวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
ส าหรับการประชุมคณะท างาน/ผู้ช่วยวิทยากร  
จ านวน 6 คน คนละ 130บาท / ๑ วัน  
รวม ๑ วัน ดังนี ้
- ค่าอาหาร (6x60x๑=360บาท) 
- ค่าอาหารว่าง(6x(35+35)x๑=420บาท)   
   รวมเป็นเงิน     780    บาท 

6 
คน 

- 780 - 780 เม.ย. 
๒๕๖4 

2 กิจกรรมการอบรม 
2.1 โดยการ ถ่ายทอดสด กูลเกิลมีท หรือ 
การเผยแพร่ทางช่องทางอื่นเปน็เงิน  
(1 วัน X 600 บาท x 5 ชั่วโมง=3,000 บาท) 
2.2 ค่าเดินทางวิทยากร สพป.ก าแพงเพชร 
เขต 2 ถึง สพป.ตาก เขต 1 ระยะทาง 110 
กิโลเมตร x 4 บาท x 2 เที่ยว = 880  บาท 

 
1 
 
 
 

1 

 
3,000 

 
 
 
- 

 
- 
 
 
 

880 

 
- 
 
 
 
- 

 
3,000 

 
 
 

880 

เม.ย. 
๒๕๖4 

3 กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการฯ 
ค่าวัสดุส าหรับเตรียมสื่อ อุปกรณ์ และใบงาน     
ในการอบรมปฏิบัติการฯ โดยการ ถ่ายทอดสด     
กูลเกิลมีท หรือการเผยแพร่ทางชอ่งทางอ่ืนเปน็เงนิ  
(20 โรงเรียน x 2,000บาท = 40,000) 
 

- - - 40,000 40,000 เม.ย. 
๒๕๖4 

๓ นิเทศ ติดตามฯ การจัดการเรียนการสอน
วิทยาการค านวณ  

๑08 
รร. 

- 5,340 - 5,340 ส.ค.  
๒๕๖4 

๔ สรุปผลการด าเนินงาน - - - - - ต.ค. 
๒๕๖4 

 รวมเงินทั้งสิ้น  3,000 7,000 ๔0,000 50,000  

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

๕.  งบประมาณ 
งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 การจัดการอบรมปฏิบัติการ  อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
ส าหรับครูประถมศึกษาปีที่  ๑–๓ Coding for grade ๑–๓ Teacher (C๔T-๒)  และอบรมการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณส าหรับครูประถมศึกษา ปีที่ ๔–๖  Coding for grade ๔–๖ Teacher (C๔T-๓) ปีการศึกษา ๒๕64  
งบด าเนินงาน  จ านวน 50,๐๐๐ บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

๖.  การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

ร้อยละของครูผู้สอนระดับชั้น ป.๑-๓ และ ป.๔-๖ 
ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ผ่านการอบรม  
เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี 

- เวลาในการเข้ารับการอบรมและ
ปฏิบัติกิจกรรมตลอดหลักสูตร
ร้อยละ ๘๐ 
- ผ่านเกณฑ์การประเมินการทดสอบ
หลังการอบรม 
 

- แบบบันทึก 
การท ากิจกรรม 
- แบบทดสอบ 
หลังการอบรม 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ผ่านการอบรม

ตามเกณฑ์ของหลักสูตรการอบรมปฏิบัติการฯ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี 
ระดับประถมศึกษา 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 

สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ นายเชาวลิต ไชยธงรัตน์ , นางสาวพรทิพย์   เฉียบแหลม และคณะศึกษานิเทศก์ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท์ 
 E-mail :  
ระยะเวลาด าเนินงาน      มกราคม 2564 – กันยายน 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.หลักการและเหตุผล 
            ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง ก าหนดเกณฑ์และรายการประเมิน
ในลักษณะองค์รวม (holistic) เน้นการประเมินตามสภาพจริงที่ไม่ยุ่งยาก เพ่ือลดภาระการจัดท าเอกสารที่
ใช้ในการประเมิน ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนฐานบริบทของสถานศึกษา 
มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในการปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอื้อต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา  
ของแต่ละระดับ และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 
6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การปฏิบัติได้ในทิศทางเดียวกัน  
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงเห็นสมควรให้มีการสื่อสารสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในระบบการประเมินตนเองและการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR : Self – Assessment Report)  ปีการศึกษา 2564 แนวใหม่ ให้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง
โรงเรียนในสังกัดระดับ จึงได้จัดท าโครงการประชุมซักซ้อมระบบการประเมินตนเองและการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR : Self – Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

                    2. เพ่ือให้ผู้บริหารและครูรับรู้และน ารูปแบบการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา 
 3. เพ่ือสรุปรายงานผลการสังเคราะห์ของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองของสถานศึกษา            
(SAR : Self – Assessment Report) ได้ตามรูปแบบ ฯ 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน 108 โรงเรียน  
        2. คณะศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จ านวน 13 คน  
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

 เชิงคุณภาพ 
       บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมได้รับความรู ้ความเข้าใจในระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สามารถนาไปสู่การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายใน
ให้แก่สถานศึกษาได้อย่างเข้มแข็ง  

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรมด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 1 ผ่านการถ่ายทอดสด   
หรือช่องทางอ่ืน ๆ 

มกราคม  -  
มีนาคม 2564 

นายเชาวลิต 
คณะศึกษานิเทศก์ 

2 กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอ SAR ของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด โดยการส่ง VTR การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มาท่ี สพป.ตาก เขต 1 กลุ่มประกัน 

มิถุนายน 2564 นายเชาวลิต 
คณะศึกษานิเทศก์ 

3 กิจกรรมที่ 3  การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านการถ่ายทอดสด  
หรือช่องทางอ่ืน ๆ 

สิงหาคม – 
กันยายน 2564 

นายเชาวลิต 
คณะศึกษานิเทศก์ 

 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 5.1 ร้อยละของสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง 
           5.2 ร้อยละของสถานศึกษา สามารถจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
(SAR : Self – Assessment Report) แนวใหม่ ปีการศึกษา 2564  ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
           5.3 ร้อยละของสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
           5.4 ร้อยละของผู้บริหารสามารถรับรู้ เป็นผู้น าและสื่อสารความคิดรวบยอดผลของการรายงาน SAR 
ได้อย่างชัดเจน ตามประเด็นและเวลาที่ก าหนด 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

6.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ใช้งบประมาณแผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน  จ านวน  30,000 บาท                                   

( สามหมื่นบาทถ้วน )              

ที ่ กิจกรรม  
เป้า 

หมาย 

หมวดงบประมาณรายจ่าย 
ระยะเวลา 

การด าเนินงาน ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวมเงิน 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฎิบัติการระบบการ
ประเมินและการประกันคณุภาพการศึกษา 
ผู้บริหารโรงเรียน  108  โรงเรียน 
1.ค่าวิทยากร 
2.ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร จาก
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ถึง  
สพป.ตาก เขต 1 จ านวน 2 เที่ยว  
(73 กิโลเมตรx4บาทx2 เที่ยว = 584 บาท) 
3.ค่าอาหารวิทยากรและคณะท างาน 17 คน
(ค่าอาหาร  20 คน x60 บาท = 1,200) 
(ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 20 คนx35บาท
x35บาท=1,400) 

  
 
 

3,000 
- 

 
 
 
 

1,200 
1,400 

 
 
 

- 
584 

 
 
 
 
- 
- 

 

 
 
 

- 
- 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
 

3,000 
584 

 
 
 
 

1,200 
1,400 

 

เม.ย. 
๒๕๖4 

๒ กิจกรรมที่  2 การน าเสนอ SAR ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  
จ านวน 108  โรงเรียน ให้ส่ง VTR  
การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มาที่ สพป.ตาก เขต 1 
กลุ่มประกัน 

โดยกลุม่งานประกันจะเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกโดยรูปแบบคณะกรรมการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5,000 

 
5,000 

ก.ค. 
2564 

3 กิจกรรมที่  3  การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรยีนทั้งหมด 
108โรงเรียน 
1.ค่าเบีย้เลีย้ง 
2.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
3.กลุม่โรงเรียน 8 กลุ่ม กลุม่ละ  
2,000  บาท 

108
โรงเรียน 

 
 
 
 
- 
- 

16,๐0๐ 

 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

 
- 
- 

16,000 

ส.ค.-ก.ย. 
๒๕๖4 

4 -สรุปรายงานผลการด าเนินการตามโครงการ 
-สรุปรายงานการนิเทศ 

 - 
- 

- 
- 

1,500 
1,316 

1,500 
1,316 

ต.ค-พ.ย
2564 

 รวมเงินทั้งสิ้น  21,600 584 7,816 30,000  

( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

1. โรงเรียนไม่ได้ด าเนินการประเมินตนเองตามวิธีการประเมินคุณภาพ 
2. โรงเรียนคิดว่าการประกันคุณภาพเป็นงานที่ต้องท าเป็นพิเศษนอกเหนือจากงานประจ า 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. ก าหนดปฏิทินการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  และติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ 
และให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่มีปัญหาในการด าเนินงาน 
  2. สร้างความเข้าใจว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจหน้าที่ของโรงเรียนต้องปฏิบัติ 

8.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง 
2. ร้อยละของสถานศึกษา สามารถจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR     
   : Self – Assessment Report) แนวใหม่ ปีการศึกษา 2564 ได้อย่างถูกต้อง และสามารถ

เป็นแบบอย่างได้ 
3. ร้อยละของสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
4. ร้อยละของผู้บริหารสามารถรับรู้ เป็นผู้น าและสื่อสารความคิดรวบยอดผลของการรายงาน SAR  

ได้อย่างชัดเจน ตามประเด็นและเวลาที่ก าหนด 

100 % 
 
 
 

100 % 
 

100 % 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา สามารถน าความรู้ ความเข้าใจและ

ขับเคลื่อนระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 
ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าใจในระบบการประเมินตนเองและ
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR:Self–Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 

3. สถานศึกษาได้รับการชี้แนะแนวทางการด าเนินงานจากคณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ตรวจสอบได้อย่างชัดเจนและสามารถน าไปพัฒนา ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สพป.ตาก เขต 1 มีรูปแบบแนวทางการประเมินตนเองของสถานศึกษา   
5. สพป.ตาก เขต 1 มีแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR : Self – 

Assessment Report) แนวใหม่ ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและรายงานผลงานการสังเคราะห์การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR : Self – Assessment Report) แนวใหม่   

6. ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักรู้จุดยืนในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ดีขึ้น 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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โครงการ ห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวมุกดา  ยุพาเมืองปัก และคณะ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท์ 
 E-mail : 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 -  30 กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 อันถือเป็นกฎหมายแม่บท
ในการปฎิรูปการศึกษาทั้งระบบฉบับแรกของประเทศไทย มีเจตนารมณ์ให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไป  
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับการศึกษา ให้มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลาย
ในการปฎิบัติ กระจายอ านาจไปสู่การศึกษา ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรและสถาบันต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  ซึ่งมีภารกิจหลักในการสนับสนุน ส่งเสริมสถานศึกษา
ได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนาเด็กในวัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีคุณภาพตามหลักของการปฎิรูปการศึกษา 
ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขในสังคม โดยยึดหลักการของการศึกษาทั้งระบบทั้งในด้านผู้บริหาร 
ครู นักเรียน สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมทั่วไป ในลักษณะห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ 
เพ่ือสนองกลยุทธ์ที่ 5 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษายุคใหม่ตามแนวทางกระจายอ านาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ในการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน โดยพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต 
   2.1.1 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน อาคารสถานที่และห้องเรียนให้มีบรรยากาศ
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
   2.1.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
    2.1.3 เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดดูแล และรักษาสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนปลูกฝังให้เกิดความรักในสถานที่ และเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างมีความสุข 
 2.2 ผลลัพธ์ 
   2.2.1 โรงเรียนมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอาคารสถานที่และห้องเรียน
ให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
   2.2.2 โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
   2.2.3 โรงเรียนส่งเสริมให้ครู นักเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดดูแล และรักษาสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 โรงเรียนพัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ ร้อยละ 100 
   3.1.2 โรงเรียนมีศักยภาพพัฒนาแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ ร้อยละ 100 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 โรงเรียนพัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ ได้ตามวัตถุประสงค์ 
  3.2.2 โรงเรียนพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ บรรยากาศในการเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา 

1. ประชุม จัดท าแผนฯ 
2. จัดท าเครื่องมือประเมินฯ 
3. ประชุมเพ่ิมเติม/ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ 
4. นิเทศติดตามผลการจัดห้องเรียนตามเกณฑ์ 
5. สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน 
 

พฤศจิกายน 2563 
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 
มีนาคม – เมษายน 2564 
ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
กันยายน  2564 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจ านวน 20,260 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ 

ประธานกลุ่ม เพื่อจัดท าเครื่องมือ 
ในการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 
ครั้งที่ 1 (18+8  =26*170) 

- 4,420 - 4,420 

2 ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ 
ประธานกลุ่ม เพื่อจัดท าเครื่องมือ 
ในการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 
ครั้งที่ 2 (18+8 =26*170) 

- 4,420 - 4,420 

3 โรงเรียนน าเครื่องมือไปใช้กับ
ห้องเรียนโรงเรียน  
(ประเมินตนเอง) 

- - - - 

4 นิเทศ ติดตามการใช้เครื่องมือ - 5,000 - 5,000 
5 ประชุม/สรุปผลการด าเนินงาน - 4,420 2,000 6,420 
 รวมทั้งสิ้น - 18,260 2,000 20,260 
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6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล 

1. ครู นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด ดูแลและรักษา
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ปลูกฝังให้เกิดความรักในสถานศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
2. โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อมในอาคารเรียน ห้องเรียนให้มี
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 

-การประเมิน 
-การสังเกต 
 
การประเมิน 
 
การประเมิน 

แบบประเมิน 
แบบสังเกต 
 
แบบประเมิน 
 
แบบประเมิน 

7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
  ครูและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 จ านวน 108 โรงเรียน ร้อยละ 80 เข้ารับการพัฒนา 
 เชิงคุณภาพ 
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับการพัฒนาอยู่ในเกณฑ์รพดับดีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าหรือเท่ากับประเทศและเพ่ิมขึ้นจาก ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 3 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 โรงเรียนมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอาคารสถานที่และห้องเรียนให้มีบรรยากาศ

เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
8.2 โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
8.3 โรงเรียนส่งเสริมให้ครู นกัเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด ดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมภายใน
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

โครงการ ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( NT, O-NET)   
 ประจ าปีการศึกษา 2563 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวมุกดา  ยุพาเมืองปัก และคณะ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท์ 
 E-mail : 
ระยะเวลาด าเนินงาน  1 ตุลาคม 2563 -  30 กันยายน 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นหน่วยงานการศึกษาที่ท าหน้าที่บริหารจัดการ

ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการจัดการบริหารงานวิชาการเป็นหลัก และเป็นหัวใจของการพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณภาพที่หลักสูตรก าหนด  ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมีจุดมุ่งหมาย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต เป็นเป้าหมายที่ครูทุกคน
ต้องการและต้องท าให้ได้ แต่การด าเนินการจัดการเรียนการสอนและผลการทดสอบในปีที่ผ่านมาของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนต่ ากว่าระดับประเทศและผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ซึ่งใช้แบบทดสอบที่ได้มาตรฐานจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ผลการทดสอบ O-NET ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกกลุ่มสาระที่มีการทดสอบ 
มีคะแนนเฉลี่ยระดับเขตต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเช่นกัน ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ าเม่ือเปรียบกับระดับประเทศ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการนกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จ าเป็นต้องสร้าง
แนวทางให้ครูผู้สอนในระดับชั้นดังกล่าวให้น าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตร
ก าหนดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จึงได้จัดท าแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียน
เพ่ือทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2563 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถน าแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนลงสู่การปฎิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 

2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนสังกัด 
  



177 
 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาและได้รับความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของผู้เรียนเพ่ือการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET)  
ปีการศึกษา 2563 
 เชิงคุณภาพ 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าหรือ
เท่ากับระดับประเทศ และเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก  วิธีด าเนินงาน ระยะเวลา 

1. การวิเคราะห์ 
ผลการประเมินและ
จัดท าฐานข้อมูล 

- วิเคราะห์ผลการทดสอบ NT/O-NET ประจ าปีการศึกษา 
2562 ภาพรวมของเขตพ้ืนที่ 
- วิเคราะห์ผลการทดสอบ NT/O-NET ประจ าปีการศึกษา 
2562 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในภาพรวมของโรงเรียน 
จัดท าแผนยกระดับของโรงเรียน ส่ง สพป. 

กรกฎาคม 2563 

2. การสร้างความตระหนัก 
สื่อสารและความเข้าใจ
แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

- จัดประชุมชี้แจง ให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของการสอบ
ระดับชาติพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษากับผู้บริหารโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบงาน NT /O-NET 

สิงหาคม 2563 

3. การพัฒนาครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 - วิเคราะห์มาตรฐาน,ตัวชี้วัดเพ่ือออกแบบการสร้างเครื่องมือวัด
และประเมินผล 
- การสร้างข้อสอบรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความส าคัญจ าเป็น
ต่อการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
(อัตนัย/ปรนัย) 
- จัดท าแนวด าเนินการให้กับโรงเรียนส าหรับพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการทดสอบระดับชาติ (NT/ O-NET)  

ธันวาคม 2563 

4. การวางระบบ 
สนับสนุน ส่งเสริมและ
การสร้างความเข้มแข็ง
ในการด าเนินงาน 

- การวิเคราะห์ Test Blueprint  (O-NET/NT) 3 ป ีย้อนหลัง 
- การสร้างคลังข้อสอบที่สอดคล้องกับ Test Blueprint    
(O-NET/NT) ปีการศึกษา 2563 เพ่ือใช้ในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
- เผยแพร่ผ่านระบบ ของ สพป. 

ธันวาคม 2563 
ถึง  
มกราคม 2564 

5. การก ากับและการ
ติดตามการด าเนินงาน 

- นิเทศ ติดตาม การน าความรู้ที่ได้ไปขยายผลของครูผู้เข้ารับ
การอบรม และการน าไปบูรณาการและใช้ในชั้นเรียน 100%  

มกราคม – 
มีนาคม 2564 
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5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
  ครูและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 จ านวน 108 โรงเรียน ร้อยละ 80 เข้ารับการพัฒนา 
  เชิงคุณภาพ 
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับการพัฒนาอยู่ในเกณฑ์รพดับดีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าหรือเท่ากับประเทศและเพ่ิมขึ้นจาก ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 3 

6. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณ     จ านวน   10,000   บาท   (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 การวิเคราะห์ผลการประเมินและจัดท าฐานข้อมูล - - - - 
2 การสร้างความตระหนัก สื่อสารและความเข้าใจ

แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
- - - - 

3 จัดท าแนวด าเนินการให้กับโรงเรียน  
(ประชุมครูผู้ผ่านการตรวจข้อสอบ O-NET และ
ครู ICT 10 คน 3 วัน) 

- - - - 

4 การวางระบบ สนับสนุน ส่งเสริมและการสร้าง
ความเข้มแข็งในการด าเนินงาน 

- - - - 

5 เผยแพร่เอกสารผ่านระบบ 
เว็บไซต์ ของ สพป.ตาก เขต 1 

- - - - 

6 การก ากับและติดตามการด าเนินงาน - 4,900 - 4,900 
7 สรุปรายงานผล ยกย่องเชิดชูเกียรติ - - 5,100 5,100 

รวมทั้งสิ้น - 4,900 5,100 10,000 
 

7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
วัดและ

ประเมินผล 
1. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาและได้รับความรู้
ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการทดสอบ
ระดับชาติ (NT/O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่า หรือเท่ากับระดับประเทศ และเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3 

-การประเมิน 
-การสังเกต 
 
 
-การทดสอบ 

แบบบันทึก
ข้อมูล 
แบบประเมิน 
 
-แบบทดสอบ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  

ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา  
และได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของผู้เรียน  
เพ่ือการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2563 

8.2 ครูผู้สอนสามารถน าแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนลงสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 

8.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่า
หรือเท่ากับระดับประเทศ และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3  
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โครงการ  การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์  ประจ าปี  2564 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    น.ส.พรทิพย์  เฉียบแหลม และคณะฯ  
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท์ 
 E-mail : 
ระยะเวลาด าเนินการ     เดือนธันวาคม  2563 – เดือนกันยายน  2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.หลักการและเหตุผล 
ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพัฒนา

เยาวชนให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  และทรงใช้การศึกษาเป็นหลักในการท างานพัฒนาโดยหลากหลาย
รูปแบบในการทรงงานด้านการศึกษา หนึ่งในโครงการที่ส าคัญ  คือโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน  
ที่ทรงเน้นให้ความรู้ที่เหมาะสมแก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 
จนถึงปัจจุบัน 

ในการนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญ
ในการพัฒนาและเพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน จึงได้จัดท าโครงการการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์  
ประจ าปี  2564 เพ่ือน าร่อง และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ เพ่ือเชื่อมโยงการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน 
ยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และขยายผลสู่ชุมชน 

2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในสังกัด 
          2.2 เพ่ือพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในสถานศึกษา   
          2.3 เพ่ือค้นหา Best Practice สถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ด้านสหกรณ์  

3. เป้าหมาย 
    3.1. เชิงปริมาณ 
  (1) ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจแนวคิดแบบสหกรณ์และ
วิธีการสหกรณ์   
  (2) ร้อยละ 100 ของครูสามารถพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสหกรณ์โรงเรียน 
  (3) ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ 
ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกรณ์ 
   3.2. เชิงคุณภาพ 
           (1) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจแนวคิดแบบสหกรณ์  วิธีการสหกรณ์ 
  (2) ครูสามารถพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสหกรณ์โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  (3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  มีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในการจัดการเรียน 
การสอนในรูปแบบสหกรณ์โรงเรียน 
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4.วิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาต้นแบบสหกรณ์ ที่สามารถ

น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
ธ.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 ศน.พรทิพย์  เฉียบแหลม 

และคณะ 
2 กิจกรรมที่ 2  คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการ

จัดการเรียนการสอนสหกรณ์ โดยจัด
นิทรรศการ ณ สพป.ตาก เขต 1 

มิ.ย. 63 – 30 ก.ย. 64 ศน.พรทิพย์  เฉียบแหลม 
และคณะ 

3 กิจกรรมที่ 3  นิเทศ ติดตามประเมินผลและ
สรุปรายงานผล 

ส.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 ศน.พรทิพย์  เฉียบแหลม 
และคณะ 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาภายใน  ธันวาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564   
สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดสพป.ตาก เขต 1 

6. งบประมาณ  จ านวน  30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) ที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  ดังนี้.- 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1  พัฒนาต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนที่สามารถ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
1.1 ประชุมเตรียมการฯ 
 - ค่าอาหารกลางวัน 10 คน × 60  บาท × 1 มื้อ 
 - ค่าอาหารว่าง 10 คน × 35  บาท × 2 มื้อ  
1.2 อบรมพัฒนาฯต้นแบบสหกรณ์ฯ โดยใช้รูปแบบ  
on line (Zoom) 
       - ค่าตอบแทนวิทยากร  4 ชม.ๆ ละ 600 บาท 

1,300 
 
 
 
 
 

2,400 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

2,400 

 
 
 

600 
700 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

- 
กิจกรรมที ่2 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนสหกรณ์ในสถานศึกษา โดยจัด
นิทรรศการ ณ สพป.ตาก เขต 1 
 2.1 จัดสรรงบประมาณฯให้กลุ่มโรงเรียน 8 กลุ่ม ๆ ละ 
3,000 บาท 

24,000  
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

24,000 

กิจกรรมที ่3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลและ 
สรุปรายงานผล 

 2,300 - 2,300 - 

รวมเงินงบประมาณ 30,000 2,400 3,600 24,000 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  7.1.1 การวางแผน ก าหนดวิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ไม่สอดคล้องกับการน าองค์ความรู้
ไปใช้ในการด าเนินงาน   
  7.1.2 ไม่มีระบบพ่ีเลี้ยง เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม เพียงพอ 
สม่ าเสมอ และสัมพันธ์กับความต้องการของผู้รับการนิเทศ  
  7.1.3 ขาดการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เพียงพอ ทั่วถึง 
  7.1.4 การรายงานผล ตรวจสอบรายงานผลไม่ทันเวลา ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนตามความจ าเป็น 
 7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  7.2.1 วางแผน ก าหนดวิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมในโครงการให้ครูสามารถน าทักษะที่ได้รับ
การพัฒนาไปปฏิบัติจริงได้ ก่อนด าเนินงาน 
  7.2.2 จัดระบบพ่ีเลี้ยง เพ่ือนิเทศงานที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม เพียงพอ สม่ าเสมอ และสัมพันธ์กับ
ความต้องการของผู้รับการนิเทศ  
  7.2.3 จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เพียงพอ ทั่วถึง 
  7.2.4 รายงานผล ตรวจสอบรายงานผลไม่ทันเวลา ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนตามความจ าเป็น 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ส่งเสริมและขยายผลในด้านการเรียนรู้การสหกรณ์และการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน

ซึ่งเกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะการสหกรณ์โดยตรงแก่ผู้เรียน 
8.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจแนวคิดแบบสหกรณ์  วิธีการสหกรณ์และ

ปลูกฝังวิถีสหกรณ์ในลักษณะนิสัย ท าให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่พอเพียง เก็บออมตามวิถีแห่งสหกรณ์ 
8.3 โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์การจัดเรียนรู้การสหกรณ์ ได้รับการยกย่องเป็นที่ยอมรับและสามารถ

กระตุ้นยกระดับ รวมถึงขยายผลการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ปฏิทินการด าเนินงาน 
โครงการการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์  ประจ าปี 2564 

 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 
2564 

ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน  

สพป.ตาก 
เขต 1 

ศน.พรทิพย์  เฉียบแหลม 
และคณะ 

มีนาคม-พฤษภาคม 
2564 

อบรมพัฒนาฯ ต้นแบบสหกรณ์ฯ สพป.ตาก 
เขต 1 

ศน.พรทิพย์  เฉียบแหลม 
และคณะ 

พฤษภาคม –มิถุนายน 
2564 

จัดสรรงบประมาณฯ ให้กลุ่มโรงเรียน กลุ่ม
โรงเรียน 

ศน.พรทิพย์  เฉียบแหลม 
และคณะ 

กรกฎาคม -สิงหาคม 
2564 

คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ใน
การจัดการเรียนการสอนสหกรณ์ใน
สถานศึกษา โดยจัดนิทรรศการ  
ณ สพป.ตาก เขต 1 

กลุ่ม
โรงเรียน 

ศน.พรทิพย์  เฉียบแหลม 
และคณะ 

สิงหาคม – 
กันยายน  2564 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล โรงเรียน
สหกรณ์
ต้นแบบ 

ศน.พรทิพย์  เฉียบแหลม 
และคณะ 

กันยายน   2564 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน สพป.ตาก 
เขต 1 

ศน.พรทิพย์  เฉียบแหลม 
และคณะ 
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โครงการ      พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพรทิพย์  เฉียบแหลม,นางรัตติยา  วงศ์หิรัญตระกูลและคณะ 
                      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท์ 
 E-mail :  
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม  ๒๕๖3  ถึง  กันยายน  ๒๕๖4 
.............................................................................................................................................................................. 

๑. หลักการและเหตุผล           
ปัจจุบันมีการพูดถึงความรักชาติกันเป็นอย่างมากจากคนหลายกลุ่ม แต่ไม่ได้หมายความว่า

การที่มีมุมมองต่างกัน  จะเป็นการผลักคนที่คิดต่างออกไปกลายเป็นคนที่ไม่รักชาติ “ความรักชาติ” ในที่นี้
หมายถึง ความรักและความภาคภูมิใจต่อชาติของตน ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และการร่วมท านุบ ารุงปกป้องประเทศชาติให้มีความมั่นคง โครงการนี้
จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพ่ือส่งเสริมจิตส านึกในความเป็นคนไทยที่ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” นโยบายการอ่าน การเขียน 
การเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย จะเน้นให้ครูช่วยกันปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและกระบวนการเรียน
การสอนด้วยการมีนวัตกรรม และสื่อการสอนที่ทันสมัยให้นักเรียนเรียนประวัติศาสตร์ไทยด้วยความสนุก  
ผ่านรูปแบบสื่อที่สามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชน ที่สอดคล้องตามบริบทท้องถิ่นของแต่ละแห่ง รวมทั้งการจัดท า
คลิปวีดีโอน าเข้าสู่บทเรียน และที่ที่เป็นที่ชื่นชอบของเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ยังสอนให้เด็กใช้ความคิด
และเหตุผล มีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน รู้รากเหง้าเรื่องราวของตนเอง สามารถเชื่อมโยงให้เข้าใจ
สังคมไทยปัจจุบันดีขึ้น เพื่อให้ซึมซับความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความหวงแหนเห็นคุณค่าในต้นทุน
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของคนไทยที่สั่งสมมาเป็นหลายร้อยปี รวมถึงจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก
ของชาติ มีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและผู้มีพระคุณ และความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาสังคมให้ไปสู่ยุค
แห่งการเรียนรู้และเป็นไปตาม 6 จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ด าเนินการโครงการพัฒนาการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย เพ่ือให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
อันเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านประวัติศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านการน าเสนอในช่องทางอ่ืน ๆ 
อาทิ Youtube  Facebook และ Tiktok เป็นต้น   

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีความเข้าอกเข้าใจ

ซึ่งกันและกัน รู้รากเหง้าเรื่องราวของตนเอง สามารถเชื่อมโยงให้เข้าใจสังคมไทยปัจจุบันดีขึ้น ซึมซับความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความหวงแหนและเห็นคุณค่าในต้นทุนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
ของคนไทย ที่สั่งสมมาเป็นหลายร้อยปีและมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ   

2.2 เพ่ือให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยด้วยสื่อการสอน
นวัตกรรมที่ทันสมัย 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
  3.1.1 ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีความรักในสถานบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
  3.1.2 ร้อยละ 100  ของกลุ่มเครือข่ายมีสถานศึกษาเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา อันเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านประวัติศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ผ่านการน าเสนอในช่องทางอ่ืน ๆ  
 3.2  ด้านคุณภาพ   
  3.2.1  ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตระหนักรู้  
เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  มีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติและพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
  3.2.2  กลุ่มเครือข่ายมีสถานศึกษาอันเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ทั้ง 8 กลุ่มเครือข่าย 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน : งบประมาณ  จ านวน  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ที่ได้รับจัดสรร
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  1 ปีงบประมาณ  2564  ดังนี้.- 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

 
 

1 
 
 
 
 
 

2 

ประชุมคณะท างานเพ่ือ
วางแผนการด าเนินงาน  
1.1 กิจกรรประวัติศาสตร์ 
ในชั้นเรียนผ่านระบบ 
(Zoom) 
1.2 กิจกรรมแสดงผลงาน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Symposium) 8 กลุ่ม รร. 
สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานฯ 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

1,300 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

  700 

- 
 
- 
 
 
 

8,000 
 
 
- 

1,300 
 
- 
 
 
 

8,000 
 
 

   700 

ก.พ.64 –
มี.ค. 64 
เม.ย.64 – 
พ.ค. 64 
 
 
ก.ค.64 – 
ส.ค. 64 
 
ส.ค.-กย. 
2564 

น.ส.พรทิพย์ 
เฉียบแหลม 
นางรัตติยา  
วงศ์หิรัญตระกูล 
และคณะท างาน 

รวมทั้งหมด - 2,000 8,000 10,000 - - 

(งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
5.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ   

ระยะเวลา  ธันวาคม 2563 – 30 กันยายน 2564   
สถานที่ด าเนินการ  กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย , ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1  และ

โรงเรียนในสังกัดสพป.ตาก เขต 1 
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6.  การประเมินผล   
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนมสีื่อการสอนที่หลากหลาย ทันสมัยให้นักเรียนเรียน
ประวัติศาสตร์ไทย 
2. โรงเรียนมีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านประวัติศาสตร์ฯและบูรณาการ
ไว้ในชั้นเรียน 
3.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่เพ่ิมข้ึน 

นิเทศ ประเมิน 
นิเทศ ประเมิน 
นิเทศ ประเมิน 

แบบประเมิน 
แบบนิเทศ 
แบบประเมิน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
      7.1  ผู้เรียนมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล รู้รากเหง้าเรื่องราวของตนเอง สามารถเชื่อมโยงให้เข้าใจ
สังคมไทยปัจจุบัน มีความหวงแหนและเห็นคุณค่าในต้นทุนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของคนไทย
ที่สั่งสมมาเป็นหลายร้อยปีและมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ   
     7.2  ครูผู้สอนมีนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และบูรณาการในชั้นเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

ปฏิทินการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

 

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
กุมภาพันธ์  - มีนาคม 

2564 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการฯ  
- ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน  

สพป.ตาก 
เขต 1 

น.ส.พรทิพย์ เฉียบแหลม 
นางรัตติยา วงศ์หิรัญ
ตระกูลและคณะท างาน 

เมษายน -พฤษภาคม 
2564 

ประชุมอบรมพัฒนาผ่านระบบ on line 
ด้วยโปรแกรม ZOOM เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับครูเกี่ยวกับกิจกรรม
ประวัติศาสตร์ในชั้นเรียน 

สพป.ตาก 
เขต 1 

น.ส.พรทิพย์ เฉียบแหลม 
นางรัตติยา วงศ์หิรัญ
ตระกูลและคณะท างาน 

กรกฎาคม  -สิงหาคม 
2564 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (symposium) 
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการ
แสดงออกของนักเรียน เสริมสร้าง
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ 

สพป.ตาก 
เขต 1 

น.ส.พรทิพย์ เฉียบแหลม 
นางรัตติยา วงศ์หิรัญ
ตระกูลและคณะท างาน 

สิงหาคม -กันยายน  
2564 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน สพป.ตาก 
เขต 1 

น.ส.พรทิพย์ เฉียบแหลม 
นางรัตติยา วงศ์หิรัญ
ตระกูลและคณะท างาน 
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โครงการ     การประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ นางกรุณา  พยัคฆชนม์ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท์ 
 E-mail : 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2563 ถึงวันที่  30  กันยายน  2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ( ส าหรับเด็กอายุ  3 – 6 ปี ) มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการ

ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ  สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล  
บูรณาการผ่านการเล่น ได้แก่ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลม 
กิจกรรมเสรี/กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมสร้างสรรค์ และเกมการศึกษา เพ่ือบรรลุตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 3 – 6 ปี โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ที่ครูจะต้อง
น าไปจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ดังนั้นการประเมินพัฒนาการจึงเป็นการสะท้อนคุณภาพของเด็กปฐมวัย  ทั้งนี้
ผลของการประเมินพัฒนาการ ยังจะเป็นข้อมูลสารสนเทศในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยต่อไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนปฐมวัยให้ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และเพ่ือให้การประเมินพัฒนาการดังกล่าว  
สอดคล้องกับจุดหมายที่เป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560  
จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญาของนักเรียนปฐมวัย

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  ประเมินพัฒนาการนักเร ียนปฐมวัยชั ้นอนุบาลปีที ่ 1 อนุบาลปีที ่ 2 และอนุบาลปีที ่ 3 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
จ านวน 107 โรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่  1 อนุบาลปีที่ 2 และอนุบาลปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้รับการเตรียมความพร้อม
ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา ได้อย่างเหมาะสมกับวัย   
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน                
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 
 

การประเมนิพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 
อนุบาลปีที่ 2 และอนุบาล ปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประเมินพัฒนาการ 
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
- จัดท าเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ 
- ประเมินพัฒนาการ 
- บันทึกผล/วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการ 
- สรุปผล/รายงานผลการประเมินพัฒนาการ 

5 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
วันที่  8  มีนาคม  2564  ถึงวันที่  12  มีนาคม  2564 
สถานที่ด าเนินการ ณ โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

6. งบประมาณ  
จ านวน 37,600 บาท ได้มาจากงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        

(ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ 2564) รายละเอียดดังนี้ 
ที ่ กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 การประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 
อนุบาลปีที่ 2 และอนุบาลปีที่ 3  
ประจ าปีการศึกษา  2563 

 
 
 

   

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ค่าอาหาร 60บ.x20คนx1 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35บ.x20คนx2 มื้อ 

 
    1,200 

1,400 

  
  1,200 
  1,400 

 
 
 

2. แจกชุดคู่มือการประเมินพัฒนาการและเครื่องมือ
การประเมินพัฒนาการ 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. ประเมินพัฒนาการนักเรียน 
- จัดสรรให้โรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย
ด าเนินงานประเมินจ านวน 5 ศูนย์ ๆ ละ 
7,000 บาท ดังนี้ 

1. อนุบาลตาก 
2. อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 
3. อนุบาลรอดบ ารุง 
4. อนุบาลบ้านท่าปุย 
5. อนุบาลวังเจ้า 

 
35,000 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
35,000 

 
 
 
 

 

4. บันทึกผล/วิเคราะห์ผล     
5. สรุปและรายงานผล     
                         รวม 37,600  37,600  

( สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ) 
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7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
     ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมให้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม  สติปัญญา เหมาะสมกับวัย  
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา   
อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไปทุกด้าน 

 
100 

 
 

100 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 100 ได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  

สังคม  สติปัญญา เหมาะสมกับวัย  
2. นักเรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 100 มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไปทุกด้าน 
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โครงการ พัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ นางร าเพย  อุดมวงษ์ และคณะ 
 กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท์ 
 E-mail : 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  –๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน เราพบเห็นความสามารถในผลงานของมนุษย์  

ทั้งด้านความคิดฝีมือ ที่ได้พยายามจินตนาการ คิดค้น เพ่ือสนองความต้องการในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ให้ทั้งประโยชน์ใช้สอย และสิ่งสวยงามประณีต เพ่ือจรรโลงด้านจิตใจ ความเชื่อ ความศรัทธา ไว้ประดับโลก 
นอกจากนี้ยังต้องการให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกรับรู้ คล้อยตามชื่นชมไปด้วย   

มีคนจ านวนมากยังไม่เข้าใจคุณค่าของงานทัศนศิลป์ คิดว่าทัศนศิลป์คือสิ่งที่เกินความจ าเป็น
ในการด ารงชีวิตอยู่ จริงอยู่ทัศนศิลป์ไม่ใช่ปัจจัย ๔ แต่ก็ให้ประโยชน์และมีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์ในด้านจิตใจ
และอารมณ์ไม่มากก็น้อย การที่มนุษย์ผู้นั้นจะรู้คุณค่าของงานทัศนศิลป์ได้นั้น ต้องเกิดความเข้าใจและ
เกิดความชื่นชม ศรัทธาเสียก่อน จึงจะรู้คุณค่าของงานทัศนศิลป์ได้ดี ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้คุณค่า
ของงานทัศนศิลป์ ความงามที่มีอยู่ในงานทัศนศิลป์ เกิดจากการประสานกันของส่วนประกอบต่าง ๆ ของความงาม 
เช่น จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง  สี แสงเงา พื้นผิว ความกลมกลืน การจัดภาพ โดยผู้สร้างผลงานทัศนศิลป์
จะแสดงออกตามความรู้สึกในแต่ละเหตุการณ์แต่ละสังคม เพราะความงามของแต่ละสังคมย่อมมีความแตกต่างกัน 
นอกจากนี้ผลงานทัศนศิลป์ยังสามารถบอกเล่าเหตุการณ์ เรื่องราว ความเชื่อ และรสนิยมของมนุษย์ในสังคม
แต่ละสมัยทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ขาดแคลนครูศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) และผู้ที่รับผิดชอบก็ไม่มีความรู้แต่จ าเป็นต้องกิจกรรมจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน หรือ
บางโรงเรียนก็ไม่มีการเรียนการสอนเลย ผลที่ตามมาคือเวลามีการประกวดแข่งขันก็จะได้ผลงานที่ไม่มีคุณภาพ
หรือไม่ตรงประเด็นที่เขาก าหนด เนื่องจากครูที่สอนก็ยังขาดองค์ความรู้ในด้านนี้  ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนาครู
และบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถและองค์ความรู้ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๑ จึงได้ก าหนดให้มีโครงการฯ นี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถและองค์ความรู้ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑  ครูเครือข่ายศิลปะ (ทัศนศิลป์)  จ านวน ๑๗  คน ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
จ านวน ๑๐๘  คน   
  ๓.๑.๒ นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ร้อยละ  ๑๐๐ ได้
แสดงความสามารถด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์)  เต็มตามศักยภาพ 
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 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  ครูเครือข่ายศิลปะ ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์) และนักเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑  ได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้เกี่ยวศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
  ๓.๑.๒ นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ได้แสดงความสามารถ
ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) เต็มศักยภาพ 

๔. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 ๔.๑ ลักษณะกิจกรรม 
  ๔.๑.๑ จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและจัดท าหลักสูตรการอบรมศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
จ านวน ๑ วัน 
  ๔.๑.๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์) จ านวน  ๑  วนั 
  ๔.๑.๓ นิเทศ  ติดตาม 
  ๔.๑.๔ สรุปรายงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๔.๒  กิจกรรมด าเนินงาน 

ชื่อกิจกรรม 
วิธีด าเนินการ/ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานและจัดท าหลักสูตร
การอบรม 

- จัดประชุมฯ จ านวน ๑ วัน มิถุนายน  ๒๕๖๔ นางร าเพย อุดมวงษ์ 
และคณะ 

๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) 

- จัดอบรมพัฒนาครู
ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ 
(ทัศนศิลป์)  จ านวน ๑  วัน 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางร าเพย อุดมวงษ์ 
และคณะ 

๓. นิเทศ  ติดตาม  นิเทศ  ติดตาม กรกฎาคม - 
กันยายน  ๒๕๖๔ 

นางร าเพย อุดมวงษ์ 
และคณะ 

๕. สรุปรายงานกิจกรรม/
โครงการ 

สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

กันยายน  ๒๕๖๔ นางร าเพย อุดมวงษ์ 
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๕.  งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ  จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) ได้มาจากสพป.ตาก เขต ๑  มีรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย 
(ระบุหน่วยนับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ รวม 

๑. กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานและจัดท าหลักสูตรการอบรม  
จ านวน ๑  วัน 
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 

๑๐ คน ๑,๗๐๐   ๑,๗๐๐ 

2 กิจกรรมที่ ๒  จัดอบรมพัฒนาครู
ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
แบ่งเป็น ๒ รุ่นๆ ละ  ๑ วัน 
- ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน ๑ วัน (๑๐๐ x ๑๗๐ x ๑ ) 
- ค่าวัสดุ 

๑๐๐  คน  
 
 

๑๗,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๑,๓๐๐ 

  
 
 

๑๗,๐๐๐ 
 

๑,๓๐๐ 
๓. กิจกรรมที่ ๓ นิเทศ  ติดตาม      
๔. กิจกรรมที่ ๔ สรุปรายงานกิจกรรม/

โครงการ 
๕  เล่ม     

รวม  ๑๘,๗๐๐ ๑,๓๐๐  ๒๐,๐๐๐ 
หมายเหตุ:   งบประมาณขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๖. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 

สอบถามความพึงพอใจ 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ ครูและ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ 

ได้รับการพัฒนา  ส่งเสริม  ให้มีองค์ความรู้ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
๗.๒ นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑  ได้รับการเรียนรู้จากครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้แลประสบการณ์ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) มากขึ้น 
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ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ เสนอขออนุมัติโครงการ สพป.ตาก เขต ๑ นางร าเพย  อุดมวงษ์ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการ สพป.ตาก เขต ๑ นางร าเพย  อุดมวงษ์ 

และคณะ 
กรกฎาคม  ๒๕๖๔ จัดอบรมพัฒนาครูผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
สพป.ตาก เขต ๑ นางร าเพย  อุดมวงษ์ 

และคณะ 
กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๔ นิเทศ  ติดตาม โรงเรียนในสังกัด นางร าเพย  อุดมวงษ์ 

และคณะ 
กันยายน  ๒๕๖๔ สรุปรายงานกิจกรรม/โครงการ สพป.ตาก เขต ๑ นางร าเพย อุดมวงษ์ 
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โครงการ           การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้ สู่การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างเข้าใจ และเขียนสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ      นางพัทยา  ชมถนอม   
   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   เบอร์โทรศัพท์ 088 2727680 
                              E-mail : kunpatty2012@hotmail.com  
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 
............................................................................................................................ .................................................. 

1. หลักการและเหตุผล 
ทักษะการอ่าน เขียนและการคิด เป็นทักษะพ้ืนฐานส าคัญ ที่ใช้เป็นองค์ประกอบหนี่งส าหรับบุคคล

ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า เพราะการอ่านการเขียนที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลให้เกิด
ทักษะการคิด การวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ ฉะนั้นการพัฒนาเพ่ือให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ จึงถือเป็นการพัฒนา
ที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนเป็นล าดับแรก เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาด้านอ่ืนๆ เพราะการอ่านที่มีประสิทธิภาพ
จะท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้ สร้างความเข้าใจในสิ่งที่อ่านและสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งการอ่านที่มี
ประสิทธิภาพ ยังช่วยพัฒนาการคิดและการเขียนสื่อสารที่สะท้อนถึงความสามารถและศักยภาพของบุคคล 
ดังนั้นการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนจึงเป็นเรื่องส าคัญที่จะส่งผลให้การพัฒนาในด้านอ่ืนๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการ
อ่านออก เขียนได้” ที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้สามารถอ่าน เขียน ได้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่หลักสูตรก าหนด
และมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดม่งหมายในการพัฒนา เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งผู้เรียนต้องมีความสามารถในการน าทักษะด้านการอ่าน 
การเขียนไปใช้ในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและเตรียมพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการท างาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน
ดังกล่าว จึงได้ก าหนดให้มีโครงการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้สู่การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างเข้าใจและเขียนสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน รวมถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาใน 3 ส่วน
พร้อมๆ กัน คือ 1) การพัฒนาในระดับโรงเรียนที่มุ่งสร้างระบบในการคัดกรอง เฝ้าระวัง แก้ไขและพัฒนานักเรียน
ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน 2) กิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมครูภาษาไทยให้ใช้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเชิงรุกโดยยึดมาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายในการพัฒนา 3) กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม
นักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะภาษาไทยได้แสดงออกถึงความสามารถ โดยการเปิดเวทีการแข่งขันที่เปิดโอกาส
ให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงศักยภาพอีกท้ังเป็นการปลูกจิตส านึกรักภาษาไทย 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนที่มีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทักษะการอ่าน การเขียน

อย่างต่อเนื่องและเกิดเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ    
2. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาไทยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมเชิงรุก  

ที่เน้นมาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครู ผู้เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญ มีความตระหนักและร่วมรับผิดชอบ พร้อมให้ความร่วมมือ

ในการเร่งรัดการพัฒนา เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 

mailto:kunpatty2012@hotmail.com
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จ านวน  108  โรงเรียน 
มีข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียนเป็นรายบุคคล 
  2. ครูผู้สอนภาษาไทยอย่างน้อยร้อยละ 80 น ากิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning 
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  3. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียนและพัฒนาให้สามารถเรียนรู้
ได้เต็มตามศักยภาพ 
 เชิงคุณภาพ 
  1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 สามารถพัฒนาและ
ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียนได้เป็นรายบุคคล 
  2. ครูผู้สอนภาษาไทยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning โดยมีมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและปรับบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า/ปรึกษา (Coach) 
  3. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน มีผลพัฒนาการที่สูงขึ้นจากเดิม สามารถ
อ่านเขียนได้ตามศักยภาพของตนเอง 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน/จัดท าโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 

พฤศจิกายน - ธนัวาคม  
2563 

นางพัทยา  ชมถนอม  
 

2. ประชุมประสานแผนการพัฒนาภาษาไทย ประจ าปี
การศึกษา 2564 และการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา 
การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  

เมษายน 2564 – 
พฤษภาคม 2564 

นางพัทยา  ชมถนอม 
และครูเครือข่ายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ“แนวทางการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือเปลี่ยนบทบาทครูผู้สอนเป็น Coach”ด้วยกิจกรรม  
เชิงรุก Active Learning 

เมษายน 2564 – 
พฤษภาคม 2564  

นางพัทยา  ชมถนอม  
 

4. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการ
และจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

ธันวาคม 2563 -
กันยายน 2564 

นางพัทยา  ชมถนอม 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
           - ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ พฤศจิกายน 2563 ถึง กันยายน 2564 
           - สถานที่ด าเนินการ  
   1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
   2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  
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6. งบประมาณ  
ได้รับจัดสรรจากงบปัจจัยพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1               

จ านวน 65,000 บาท (หกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดการใช้งบประมาณตามกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. วางแผน/จัดท าโครงการ/แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ - - - - 
2. ประชุมประสานแผนการพัฒนาภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 
2564 และการพฒันาเพื่อแก้ไขปญัหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได ้ 
- ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 125 คน 1 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 125 คน 2 มื้อ 
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 120 ชุด 

26,750 
 

12,500 
8,750 
5,500 

 
 
 
 
 

 
 

12,500 
8,750 

 

 
 
 

 
5,500 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ“แนวทางการจดัการเรียนรู้ เพื่อเปลี่ยน
บทบาทครูผูส้อนเป็น Coach”ด้วยกิจกรรม  เชงิรุก Active Learning 
- ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 125 คน 1 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 125 คน 2 มื้อ 
- ค่าใช้จ่ายเกีย่ววทิยากร (คา่ตอบแทน,ค่าพาหนะ,ค่าที่พัก ) 
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 120 ชุด 

33,850 
 

12,500 
8,750 
9,000 
3,600 

 
 
 
 

7,200 

 
 

12,500 
8,750 
1,800 

 

 
 
 
 
 
3,600 

4. นิเทศ ติดตามการด าเนนิงานตามกิจกรรมโครงการและ
จัดท ารายงานผลการพัฒนา 

4,400 
 

  4,400 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  65,000 7,200 44,300 13,500 
หมายเหตุ : ขอใช้งบประมาณในลักษณะขอถัวจ่ายตามจ านวนจริงทุกรายการ 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  ๑. ขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนารวมถึงการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนที่เป็นระบบ 
  2. การด าเนินงานในระดับโรงเรียนที่ไม่มีความชัดเจนและขาดการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
  ๑. สร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการพัฒนาและการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนให้แก่
ครูผู้สอนภาษาไทยด้วยการปฏิบัติจริงและจัดท าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
  ๒. จัดท ากรอบแนวทางการพัฒนาให้ชัดเจน 
   ๓.จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในในล าดับขั้นตอนการจัดแข่งขันทักษะทางภาษาไทย 
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ร้อยละ ๑๐๐    
มีข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียนเป็นรายบุคคลในทุกระดับชั้น 
2. ครูผู้สอนภาษาไทยร้อยละ ๙๐ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก 

 
ระดับ ๓ 

 
ระดับ ๓ 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนด าเนินการแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียน ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
2. ครูผู้สอนสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมเชิงรุก 
และปรับพฤติกรรมจาก “ผู้สอน” เป็น “Coach” 

 
ระดับ ๓ 
ระดับ ๓ 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ครูผู้สอนสามารถแก้ปัญหาการอ่าน การเขียนและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างเป็นระบบ 
2 จ านวนนกเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนในระดับปรับปรุงน้อยลง  

 
ปฏิทินการด าเนินงาน 

 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

พฤศจิกายน - ธันวาคม  
2563 

1. วางแผน/จัดท าโครงการ/แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการ 

สพป.ตาก  
เขต ๑ 

นางพัทยา  ชมถนอม 
 

เมษายน 2564 – 
พฤษภาคม 2564 

2. ประชุมประสานแผนการพัฒนา
ภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 
และการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่าน
ไม่ออก เขียนไม่ได้ 

ห้องประชุม
อาคารแม่ ๘๐ 

นางพัทยา  ชมถนอม
และเครือข่ายครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

เมษายน 2564 – 
พฤษภาคม 2564 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือเปลี่ยนบทบาท
ครูผู้สอนเป็น Coach” ด้วยกิจกรรม  
เชิงรุก Active Learning 

ห้องประชุม
อาคารแม่ ๘๐ 

นางพัทยา  ชมถนอม 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

ธันวาคม 2563 -
กันยายน 2564 

4. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตาม
กิจกรรมโครงการและจัดท ารายงานผล
การพัฒนา 

ห้องประชุม
อาคารแม่ 80 

นางพัทยา  ชมถนอม 
และคณะศึกษานิเทศก์ 
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โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
                                  ทางการศึกษา ในยุค Digital Technology    
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที ่3 ด้านคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรทัย  ค าปาน 
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 เบอร์โทรศัพท์  081-7854926  
 E-mail  :  orathai_44@yahoo.com 

ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
..................................................................................................... ......................................................................... 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนายุคใหม่ต้องเป็นการพัฒนามนุษย์ วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนา คือ การเปิดโอกาส

ให้แต่ละคนใช้ศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ “มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” ไม่ใช่เป็น
เครื่องมือที่ถูกใช้ เพ่ือผลประโยชน์ของการพัฒนา การพัฒนาที่ผ่านมาล้มเหลวเพราะไม่มีการค านึงถึงการสูญเสีย
ของชีวิตจิตใจ ของมนุษย์ ปัญหาสังคมมีมากข้ึน การพัฒนาวัตถุมากข้ึน แต่ความเป็นมนุษย์สูญหายไป  “คน” 
เป็นทั้งเป้าหมายสุดท้ายที่จะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนา และเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนา 
เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ จึงต้องพัฒนาคุณภาพของคนในทุกมิติ ในยุค Digital Technology อย่างสมดุล
ทั้งจิตใจ ร่างกาย ความรู้และทักษะความสามารถ ให้คนพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ด ารงชีวิต
อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นและสังคมท่ีสงบสันติ           

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีความมุ่งหมายให้ข้าราชการอันเป็นกลไกส าคัญ
ของภาครัฐ ในการพัฒนาประเทศ ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล  เพ่ือส่งผลให้
เกิดการพัฒนาองค์รวมของประเทศชาติ ในยุค Digital Technology จึงเห็นว่าบุคลากรเป็นกลไกส าคัญต่อการพัฒนา 
ดังนั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในยุค Digital Technology จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ 
ผลการปฏิบัติบรรลุจุดมุ่งหมายของงานได้เป็นอย่างดี  ผลการด าเนินก็จะมีประสิทธิผลเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต 1 ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในยุค 
Digital Technology  กับบุคลากรต่างหน่วยงาน 

2.2  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  
เขต  1  มีความรู้ในเรื่องแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  

2.3  เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน บูรณาการ ท างานเป็นทีมของเครือข่ายบุคลากรทุกระดับ 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ   
  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1 จ านวน 25 คน ระยะเวลา 2 วัน 
 ด้านคุณภาพ  
  3.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานกว้างไกล ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในยุค Digital 
Technology ได้อย่างมีคุณภาพ 

mailto:orathai_44@yahoo.com
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  3.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 มีความรู้ในเรื่องแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยมากขึ้น   
  3.3  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 มีความรัก ความผูกพัน และความสามัคคีกันในหน่วยงานทุกระดับมากข้ึน 

4. กิจกรรม 
4.1  ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท และ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
4.2  ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

5. งบประมาณ จ านวน  54,370  บาท  (ห้าหม่ืนสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)   มีรายละเอียดดังนี้ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เป้าหมาย งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

(ระบุหน่วยนับ) ที่ใช ้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน 

PLC การปฏิบัติที่เปน็เลิศเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในยุค Digital 
Technology ณ สพป.ชัยนาท/สพป.กทม. 
สพฐ. และแหล่งเรียนรู้เชิงประวตัิศาสตร์ 
ศิลปวัฒธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสงิห์บุรี  
1.1  ค่าเบี้ยเลี้ยง  (4,020บาท) 
(เช้าวันแรก)  90บาทx1คน=90 บาท 

     80บาทx24คน=1,920บาท 
(เย็นวันที่สอง) 90บาทx1คน=90 บาท 

     80บาทx24คน=1,920บาท 
1.2 อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(จ านวน 4 มื้อๆ ละ 35 บาทx25 คน) 
1.3 อาหารกลางวัน 
(จ านวน 2 มื้อๆ ละ 100 บาทx25 คน) 
1.4 อาหารเย็น (วันแรก) 
(จ านวน 1 มื้อๆ ละ 450 บาทx25 คน) 
1.5 ค่าที่พัก จ านวน 1 คนื ๆ ละ 1,200 บาท 
จ านวน 13 ห้อง = 15,600 บาท 
1.6 ค่าพาหนะ (น้ ามนัเชื้อเพลงิ)  3 คัน ๆ 
ละ 4,000 บาท = 12,000 บาท 
1.7 ค่าของที่ระลึกสมนาคุณศกึษาดูงานฯ 
จ านวน 2 แห่งๆ ละ1,500 บาท=3,000บาท 

2 วัน/ 
25 คน 

 
 
 
 
 
 
 

4,020 
 
 
 
 

3,500 
 

5,000 
 

11,250 
 

15,600 
 

12,000 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

4,020 
 
 
 
 

3,500 
 

5,000 
 

11,250 
 

15,600 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 

2 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ           - - - - 
                      รวมงบประมาณ  54,370 - - 42,370 12,000 

 (ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าที่จา่ยจริง) 
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6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
1.บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC และมีทักษะ
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ในยุค Digital Technology  
2. บุคลากรมีความเสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
มีความรัก ผูกพันต่อองค์กรมากข้ึน 

1.  ตรวจสอบจากผล
การปฏิบัติงาน  
2.ประเมินความพึงพอใจ 
3. สังเกต 

1. แบบตรวจสอบ
รายการ 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น 

7.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 รักและผูกพันองค์กรทุกระดับ 
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โครงการ การพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือ 
 เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยาฐานะแนวใหม่ 
  (ว 21/2560) โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 ทางวิชาชีพ” (PLC) สู่สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับครู 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรทัย  ค าปาน   นายทรงยศ  ป้อมทองค า  
 นายนิมิตร  งามชนะ  นายพงษ์ศักดิ์  เครือซ้า  
 และนางสาววารุณี  พันธุรส 
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 E-mail :  
ระยะเวลาด าเนินการ เดือน  ตุลาคม 2563   – เดือน  กันยายน  2564 
............................................................................ ...............................................................................................  

1. หลักการและเหตุผล 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 วรรคสี่ 

บัญญัติว่า “การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นครูดี มีวินัยภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ” และหมวด 16 
การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 จ.ด้านการศึกษา (3) บัญญัติว่า “ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง  
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรม
ในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู” ประกอบกับมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  บัญญัติว่า”การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน  
ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพ
การปฏิบัติงาน ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด” และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้ก าหนดให้มีการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมรองรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยครูเป็นกลไก
ส าคัญสูงยิ่งในการเตรียมผู้เรียนตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดคุณภาพการศึกษาและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความสามารถและ
สมรรถนะที่เหมาะสมได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดังกล่าว สมควร
ก าหนดให้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ด ารงต าแหน่งครู ได้มีการสั่งสม
ความช านาญและมีความเชี ่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 (4) และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก.ค.ศ. จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ ตาม ว 21/2560 ผู้เรียนและ
กิจการของสถานศึกษา ตลอดจนการน าการด าเนินงานมาพัฒนาทางวิชาการเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)                        
2. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน  ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
3. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) สู่สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับครูความเข้าใจแนวทางการ
บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน ในโปรแกรม  Logbook  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. เป้าหมาย 
3.1 ผลผลิต (Outputs) ผู ้บริหารสถานศึกษา 108 คน ข้าราชการครู จ านวน 108 คน 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน จ านวน 20 คน รวม 236 คน   
3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 

ตาม ว 21/2563 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานต าแหน่งตาม ว 20/2560 และมีการพัฒนาตาม ว 22/2560 
และมีแนวทางการจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม – ธันวาคม  2563  นางสาวอรทัย ค าปาน  
และคณะ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/ประชุมวางแผน ภายในเดือนมกราคม 2564 

3 
4 
5 

ประสานวิทยากร 
แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 
Conference 
ด าเนินการประชุมเสริมสร้างพัฒนา สมรรถนะ 
ความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) 
และ ว.22/2560 ผ่านระบบ Conference 

กุมภาพันธ์-เมษายน 2564 
เมษายน-พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม-มิถุนายน 2564 

5 
 

สรุปผล / รายงาน ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 
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5. งบประมาณ 
งบประมาณ จ านวน 15,400 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จากงบพัฒนา สพป.ตาก เขต 1  

รายละเอียดดังนี้ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วยนับ) 
งบประมาณ

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย   ค่าวัสดุ 

1 ประชุมพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะของครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะสงูขึ้น ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่  
(ว 21/2560)/(ว.22/2560) โดยผ่าน
ระบบ Conference จ านวน 20 คน ดังนี ้

236 คน/ 
1 วัน 

    

 1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  
2 มื้อ ๆ ละ 35บาท จ านวน 20 คน 
=1,400 บาท 

 1,400  1,400  

 1.2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ  
60 บาท จ านวน 20 คน  
=1,200บาท 

 1,200  1,200  

 1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร  2 คน  
(2 คนx 6 ชม.x600 บาท) 
=7,200 

 7,200 7,200   

 1.4 ค่าที่พัก 1 คืน 1 ห้อง ๆ ละ  
1,200 บาท เป็นเงิน  1,200 บาท 

 1,200  1,200  

 1.5 ค่าพาหนะ 2 คนๆ ละ 1,600 บาท
เป็นเงิน  3,200 บาท 

 3,200  3,200  

 1.6 ค่าถ่ายเอกสารคู่มือ ว 21/2560 
จ านวน 20 เล่ม ๆ ละ 60 บาท 

 1,200   1,200 

2 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

     

รวมงบประมาณ 15,400 7,200 7,000 1,200 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าที่จา่ยจริง) 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการวันที่   1 พฤษภาคม  -  30   มิถุนายน   2564 

7. สถานที่ด าเนินการ  ห้อง War Room ชั้น 2 สพป.ตาก เขต 1 

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ตาม      

ว 21/2560 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานต าแหน่งตาม ว 20/2560 และมีการพัฒนาตาม ว 22/2560 และมี
แนวทางการจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
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9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการประชุม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)                        
9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน  ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ว 22/2560) 
9.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน 

ในโปรแกรม Logbook ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสามารถพัฒนาเปนผลงานทางวิชาการ
เพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
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โครงการ    สร้างขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวอรทัย ค าปาน   เบอร์โทรศัพท์  081-7854926 
 2. นางสาววารุณี  พันธุรส   เบอร์โทรศัพท์  095-4535375 
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 E-mail  :  orathai_44@yahoo.com 
ระยะเวลาด าเนินการ      เดือน ตุลาคม 2563 – เดือน กันยายน 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 58) ก าหนดให้มีการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน 
และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาและในมาตรา 57 ก าหนดให้ยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและส นับสนุน
การจัดการศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ให้มีการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมาตรา 75 ก าหนดว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการ และหน่วยงาน
การศึกษา ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้บุคลากร
ในสังกัดตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ปร ะพฤติปฏิบัติตน
ตามรอยพระยุคลบาทมีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง และต่อสังคม ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนท าให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งเพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดความร่วมมือและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือขวัญและก าลังใจส าหรับ
ผู้ที่มีผลงานดีเด่นผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ ทั้งขณะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และที่จะเกษียณอายุราชการ 
เป็นเกียรติประวัติที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อเยาวชนและประเทศชาติ จนสามาร ถ
ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมขวัญก าลังใจ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประพฤติดี และปฏิบัติตน

ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเพ่ือส่งเสริม 

สร้างขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสร้างศรัทธา ความเชื่อถือในวิชาชีพ 
2.2  เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง และเพ่ือยกย่อง 

เชิดชูเกียรติของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง  

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ                             
  ผู้บริหารสถานศึกษา  รองผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอนศึกษานิเทศก์  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ลูกจ้างประจ า ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจ าปี 2564 จ านวน 45 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้มีผลงานดีเด่น ได้รับการยกย่อง  เชิดชูเกียรติ จากหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ จ านวน  30  คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 

mailto:orathai_44@yahoo.com
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4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะกิจกรรม 
  4.1.1 กิจกรรมยกย่องชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4.1.2 สรุป รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 4.2 กิจกรรมด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1  กิจกรรมยกย่องชูเกียรติข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน 2564 

นางสาวอรทัย ค าปาน 
 และนางสาววารุณี พันธุรส 

2 
 

สรุป รายงานผลการด าเนินกิจกรรม เดือนตุลาคม 2563 
ถึงเดือนกันยายน 2564 

นางสาวอรทัย ค าปาน  
และนางสาววารุณี พันธุรส 

5.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
วันที่  1  ตุลาคม  2563  ถงึวันที่ 30  กันยายน  2564 
สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

6. งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณ  จ านวน 32,200 บาท  (สามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ได้มาจากงบพัฒนาของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  1  ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ที่ กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย 
(ระบุหน่วยนับ) 

เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
กิจกรรมที่ 1 สรรหา/คัดเลือกบุคคล 
ให้ได้รับรางวัลเกียรติยศ Tak1 Awards 
ปีการศึกษา 2564 

   
 
 
 

  

 1.1 ประชุมคณะกรรมการแก้ไข/ 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์    
(อาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 23 คน) 

23 คน/1 วัน 
 

- 805 - 805 

 1.2 ประชุมคณะกรรมการฯ ตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องตน้ฯ  
(อาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x8 คน) 

8 คน /1 คร้ัง 
 
 

- 
 
 

280 - 280 

 1.3 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาทX40คนx 
2 มื้อ= 2,800 บาท 
-อาหารกลางวัน 100 บาทx40 คน 
= 4,000 บาท 

40 คน/1 
วัน 
 
 

 
 
 

6,800 
 

 6,800 

 1.4 จัดท าโล่รางวัล/เกียรติบัตร 20 อัน   20,000 20,000 
 1.5 ค่าวัสดุจัดท าเอกสารคู่มือการประเมิน/

เอกสารการประชุม 
40 เล่ม     

 1.6 มอบรางวัลเกียรติยศ ในงานวันครูฯ      
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ที่ กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย 
(ระบุหน่วยนับ) 

เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 กิจกรรมที่ 2 - 7 (จัดประชุมคัดเลือก)      
 -การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

-การคัดเลือกบุคลากร สพฐ.ดีเด่น 
-การคัดเลือกครูดีในดวงใจ 
-การคัดเลือก“ตามรอยเกียรติยศครูฯ” 
ระดับเขตฯ 
(9 คนx35บาท x4 คร้ัง= 1260 บาท) 

9 คน/ 
4 คร้ัง 

 
 
 
 

 1,260 
 
 

 
 
 
 
 

1,260 
 

 -การคัดเลือก “ตามรอยเกียรติยศครูฯ”      
ระดับจังหวัด 
(25คนx35บาทx1 คร้ัง = 875 บาท 

25คน/ 
1 คร้ัง 

 

 875  875 
 

 -การคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS 
(30 คนx35 บาท =1,050) 

30 คน/ 
1 คร้ัง 

 1,050 
 

 1,050 
 

 -การคัดเลือกครูดีเด่นต่าง ๆ 
(7 คนx35บาท x4คร้ัง= 980 บาท) 

7 คน/ 
4 คร้ัง 

 980 
 

 980 

2 
 

สรุป รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
-ค่าจัดท ารปูเล่มเอกสารสันอ้อม  
เล่มละ 30 บาท จ านวน 5 เล่ม= 150 
(สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ) 

 
5 เล่ม 

      
150 

 
150 

รวม  - 12,050 20,150 32,200 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าท่ีจ่ายจริง) 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ แต่ไม่ได้ส่งผลงาน
เข้ารับการคัดเลือกฯ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  แต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ 
จากสภาพจริง เพ่ือสร้างขวัญก าล าลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

8.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
    จ านวน ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นที่เคารพยกย่องแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป 
เชิงคุณภาพ 
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ และเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 

 
80% 

 
 

80% 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง เก่ง ดี และยอดเยี่ยมในทุกสาขา ได้รับการยกย่อง

เชิดชูเกียรติมีความภาคภูมิใจ ส่งผลให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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ปฏิทินการด าเนินงาน 
การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
  

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
  15 ม.ค.-1 ก.พ.64 

ภายเดือน  ก.พ.64 
 
 
 

1-31 มี.ค.64 
1 เม.ย.- 15 มิ.ย.64 
 

15 - 30 มิ.ย.64 
 

1 – 15 ก.ค.64 
15 – 31 ก.ค.64 
ภายใน 15 ส.ค.64 
1 – 30  ก.ย. 64 

16 ม.ค.65 

เสนอขออนุมัติโครงการ 
คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์/จ านวนรางวัล 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ให้ได้รับรางวัล Tak1 Awards ประจ าปีการศึกษา 2564 
แจ้งโรงเรียน /กลุ่มโรงเรียน  /ทุกกลุ่ม ใน สพท. 
โรงเรียน / เจ้าของผลงาน ส่งใบสมัครและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานให้ สพป.ตาก เขต 1 
สพป. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สพป. รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้สมัคร
เข้ารับการประเมิน 
สพป.ด าเนินการคัดเลือก 
ประกาศผลการประเมินคัดเลือก/ 
จัดท าโล่และเกียรติบัตร   
สรุปรายงานผล 
มอบรางวัลโล่เกียรติยศ /เกียรติบัตร ในงานวันครู 
จังหวัดตาก 

สพป.ตาก  
เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอประชุม 
สถานที่จัด 
อ าเภอเมือง

ตาก 

อรทัย ค าปาน 
และคณะ 

 
 

1 ต.ค.63 –  
30 ก.ย.64 

 

  1) รางวัลครูดีในดวงใจ 
  2) ครูผู้สอนดีเด่น 
  3) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
  4) บุคลากร สพฐ.ดีเด่น 
  5) รางวัล OBEC AWARDS 
  6) ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์ฯ ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา และระดับจังหวัด 
  7) คัดเลือกบุคคลดีเด่น ปี 2564 เข้ารับรางวัล
ของหน่วยงาน องค์กร ต่าง ๆ  

สพป.ตาก  
เขต 1/ 

ศาลากลาง
จังหวัด
ตาก 

 
 
 
 
 

วารุณี พันธุรส 
อรทัย ค าปาน 

และคณะ 
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โครงการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล  
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อ 3 ด้านคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวอรทัย ค าปาน     เบอร์โทรศัพท์   081-7854926   
                                     2. นางสาววารุณี  พันธุรส    เบอร์โทรศัพท์   095-4535375  
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 E-mail :  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563  – กันยายน 2564 
………………………………………………………………......……………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
             กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ด้วยการยกระดับการศึกษาไทยโดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้เพ่ือการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
จึงควรมศีักยภาพน าการเปลี่ยนแปลงโดยการกระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล ผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานและการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล  เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสู่การเป็นโรงเรียนดิจิทัล 
โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความเข้าใจ สามารถสร้างสรรค์ เข้าถึงและการน าเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล
มาใช้ในการบริหารโรงเรียน จากการศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าดิจิทัล ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์ 
การเป็นผู้ใช้งานดิจิทัลได้อย่างคล่องแคล่ว ความสามารถในการน าข้อมูลมาใช้ ความเข้าใจในข้อมูลและ
ทักษะความสามารถของคนในองค์กร และการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ที่จะขับเคลื่อนผลลัพธ์ของสถานศึกษาทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป 
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นต้นแบบที่ดีในการท างานด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล ทั้งในเรื่องความคิด  
ความเป็นผู้น าและพฤติกรรม สามารถสร้างทีมผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้วยดิจิทัล โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรดิจิทัล
ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างคุ้มค่า ลดความซ้ าซ้อนในกระบวนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบ 
และกระบวนการท างาน โดยเฉพาะกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา จ าเป็นจะต้องรู้จักทักษะดิจิทัล 
ซึ่งถือเป็นเครื่องมือและวิธีการส าคัญในการท างานในยุคดิจิทัล โดยนัยหนึ่งเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ท าหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาให้กับครูผู้สอนและผู้เรียนในยุคดิจิทัล กระตุ้นความต้องการเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล 
ตลอดจนเป็นผู้อ านวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล ที่ปรับเปลี่ยนไป
ตามบริบทของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลใหม่  
ที่ไม่เคยมีมาก่อนบนพ้ืนฐานของการหลอมรวมเทคโนโลยี ทั้งนี้ นวัตกรรมดิจิทัลเป็นเพียงเครื่องมือ อีกทั้งยังเป็น
สิ่งที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น การน าเอามาใช้งานจึงควรเริ่มจากการตั้งเป้าหมายส าหรับ
การจัดการศึกษาในอนาคตให้ชัดเจนก่อน จากนั้นจึงก าหนดกลยุทธ์และน าเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล
ที่เหมาะสมมาปรับใช้ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรนั้นๆ 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหาร
สถานศึกษาในยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาวะผู้น า ทักษะ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ
การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรและยกระดับความเป็น เลิศขององค์กร 
ที ่ส่งผลถึงคุณภาพของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล จึงได้จัดท าโครงการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัลขึ้น   
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2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจ สามารถสร้างสรรค์ เข้าถึงและ

การน าเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมืออาชีพ 
2.2 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นต้นแบบที่ดีในการท างานสู่ความเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยี

นวัตกรรมดิจิทัล  
2.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในยุคดิจิทัลสู่การเป็นสถานศึกษาแห่งนวัตกรรม 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ   
  จัดอบรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู ้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1 จ านวน 130 คน ระยะเวลา 2 วัน 
 ด้านคุณภาพ  
  1)  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีศักยภาพ สามารถสร้างสรรค์ เข้าถึงและการน าเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล
มาใช้ในการบริหารสถานศึกษาและองค์กร ได้อย่างมืออาชีพ 
  2)  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นต้นแบบที่ดีในการท างานสู่ความเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล     
ส่งผลให้ระดับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในยุคดิจิทัลสู่การเป็นสถานศึกษาแห่งนวัตกรรม 

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม 2564 นางสาวอรทัย ค าปาน 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/ประชุมเตรียมการฯ มิถุนายน 2564 นางสาวอรทัย ค าปาน 
3 ประสานสถานที่/วิทยากร/พาหนะเดินทาง มิถุนายน 2564 นางสาวอรทัย ค าปาน 
4 ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัลให้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1  
ณ  โกลเด้นโกล์ด (เขาใหญ่) รีสอร์ท แอนด์สปา  
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

กรกฎาคม-กันยายน
2564 

นางสาวอรทัย ค าปาน 
และคณะ 

5 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ/จัดท าเล่ม
รายงาน 

กันยายน 2564 นางสาวอรทัย ค าปาน 
และคณะ 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
          ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 ณ โรงแรมโกลเด้นโกล์ด (เขาใหญ่) รีสอร์ท แอนด์สปา  
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
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6. งบประมาณ  จ านวน  429,930 บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วยนับ) 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดอบรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในยุค
ดิจิทัล ณ โรงแรมโกลเด้นโกล์ด (เขาใหญ่) 
รีสอร์ท แอนด์สปา  ระยะเวลา 2 วัน 

130 คน/ 
2 วัน 

    

 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง (20,840บาท) 
(เช้าวันแรก) 90บาทx2คน=180 บาท 

    80บาทx128คน=10,240 บาท 
(เย็นวันที่สอง) 90บาทx2คน=180 บาท 

   80บาทx128คน=10,240 บาท 

 20,840 
 

 20,840 
 

 

 1.2 อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(จ านวน 4 มื้อๆละ 50 บาทx130 คน) 

 26,000 
 

 26,000 
 

 

 1.3 อาหารกลางวัน 
(จ านวน 2 มื้อๆละ 250 บาทx130คน) 

 65,000  65,000 
 

 

 1.4 อาหารเย็น (วันแรก) 
(จ านวน 1 มื้อๆละ 400 บาทx130คน) 

 52,000 
 

 52,000 
 

 

 1.5 ค่าที่พัก จ านวน 1 คืนๆละ 1,200 บาท 
จ านวน 66 ห้อง = 79,200 บาท 

 79,200 
 

 79,200 
 

 

 1.6 ค่าจ้างเหมารถบัส  3 คันๆ ละ 
17,000 บาท จ านวน 3 วนั  
 = 153,000 บาท 

 153,000 
 

 153,000  

 1.7 ค่าตอบแทนวิทยากร  
2 คนๆ ละ 9 ชม.ๆ ละ 600 บาท  
= 10,800 บาท 

 10,800 
 

10,800 
 

  

 1.8 ค่าที่พักวิทยากร  
1 คืน /1 ห้อง ๆ ละ 1,200 บาท 

 1,200 
 

 1,200 
 

 

 1.9 ค่าพาหนะวิทยากร     6,000  6,000  
 1.10 ค่าจ้างจัดท าเอกสารประกอบการพัฒนาฯ 

จ านวน 130 เล่ม ๆ ละ 100 บาท 
 13,000  13,000  

 1.11 ค่าซองเอกสารพลาสติกมีกระดุม 
จ านวน 12 โหลๆ  ละ 100 บาท 

 1,200   1,200 

 1.12 ค่าปากกา   
จ านวน 3 กล่อง ๆ ละ 230 บาท 

 690   690 

 1.13 ค่าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย  500   500 
2 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ

จัดท าเอกสารรายงานผลฯ จ านวน 5 เล่ม 
เล่มละ 100 บาท 

 500   500 

รวมงบประมาณ 429,930 10,800 416,240 2,890  

หมายเหตุ   (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้รักษาการแทนผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา เข้ารับการพัฒนา
ไม่ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  2. การน าความรู้ ทักษะ เข้าถึงและการน าเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 
และท าหน้าทีเ่ป็นที่ปรึกษาให้กับครูผู้สอนและผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล 
 7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. แจ้งก าชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้รักษาการแทนผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา 
เข้ารับการพัฒนาครบตามเป้าหมาย 
  2. การรายงานผลการพัฒนาและการน าความรู้ ทักษะการน าเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้
ในการบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
       ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ผ่านการพัฒนาฯ สามารถบริหารสถานศึกษา
ในยุคดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
95% 

เชิงคุณภาพ 
       ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา มีศักยภาพ  สามารถสร้างสรรค์ เข้าถึงและ
การน าเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาและองค์กร ได้
อย่างมืออาชีพ 

 
95% 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจ สามารถสร้างสรรค์ เข้าถึงและการน าเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล
มาใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมืออาชีพ 

9.2 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นต้นแบบที่ดีในการท างานสู่ความเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล  
9.3  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในยุคดิจิทัลสู่การเป็นสถานศึกษาแห่งนวัตกรรม 
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โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวอรทัย ค าปาน  เบอร์โทรศัพท์   081-7854926 
                                  2. นางสาววารุณี  พันธุรส  เบอร์โทรศัพท์  095-4535375 
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 E-mail :   
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู 

โดยก าหนดให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สถานศึกษา
ในสังกัดตามแนวทางบริหารอัตราก าลัง และแนวทางการสรรหาและการจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
เพ่ือให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน ที่มีขอบข่ายสาระเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน งานธุรการ งานพัสดุ 
งานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้การพัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการคืนครูให้นักเรียน ซึ่งได้รับจัดสรร จ านวน 108 อัตรา  
และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ก าหนด
ภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามภารกิจและบทบาทหน้าที่  
และเสริมสร้างขวัญก าลังใจ เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงก าหนดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียนขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สร้างความตระหนัก ให้รับรู้ รับทราบ เข้าใจในบทบาท 

ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจ ประสบการณ์และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้PLC และสร้างเครือข่าย

ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สพป.ตาก เขต 1 จ านวน 108 คน /วิทยากร 
และคณะท างาน  จ านวน 17 คน รวม 128  คน/ระยะเวลา  1  วัน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2 ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนมีการสร้างเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียน    
ในสังกัด จ านวน 128 คน/1 วัน 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

นางสาวอรทัย ค าปาน  
และคณะ 

2 
3 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/ประชุมวางแผน 
แจ้งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม
เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน  
ผ่านระบบ Conference 

  

4 ด าเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียน  
ผ่านระบบ Conference 

  

5 สรุปผล / รายงาน   
 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน  4,550  บาท (สี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1.ประชุมคณะกรรมการ 
    1.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท/ 
จ านวน 15 คน/จ านวน 2 มือ้   เป็นเงิน 
    1.2  ค่าอาหาร 60 บาท/ จ านวน 15 คน/
จ านวน 1 มื้อเป็นเงิน 

  
 

1,050 
 

900 

  
 

1,050.- 
 

900.- 
กิจกรรมที่ 2  ประชุมเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ผ่านระบบ Conference 
   2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท/ 
จ านวน 20 คน/จ านวน 2 มือ้  เป็นเงิน 
   2.2  ค่าอาหาร 60บาท/จ านวน 20 คน/ 
จ านวน 1 มื้อ  เป็นเงิน 

  
 

 
1,400 

 
1,200 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
1,400.- 

 
1,200.- 

รวมงบประมาณ  4,550 - 4,550.- 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  
ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ    
ในการปฏิบัติงาน 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมพัฒนา
มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

แบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม 
 

 
ประเมินความพึงพอใจ 

แบบทดสอบ 
 
 

แบบประเมิน 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ น านวัตกรรม 

ประสบการณ์ วิธีการด าเนินการ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

โครงการ การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บ าเพ็ญประโยชน์ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาตาก เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ  ป้อมทองค า   
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 เบอร์โทรศัพท์  0 8128 4970 9 
 E-mail : bimtak2013@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ................................................. 

1. หลักการและเหตุผล 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่รับราชการมานาน ได้อุทิศตน เสียสละ

เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษา  ทั้งยังเป็น             
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต จนสามารถพัฒนางาน
ด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ถือว่าเป็นเกียรติ
ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อเยาวชนและประเทศชาติ จนสามารถถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เห็นคุณค่าของบุคลากรดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บ าเพ็ญประโยชน์ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขึ้นเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่บ าเพ็ญ
ประโยชน์ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และ อุทิศตน เสียสละ  เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการท าให้ผู้ที่ได้รับการการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป   

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าที่รับราชการมานาน และอุทิศตน

เสียสละเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
2.2 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้  

ความสามารถ ประสบการณ์ จากผู้ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติฯ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นแรงสนับสนุน
ทางการศึกษาต่อไป 

2.3 เพ่ือกระตุ้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน
ด้วยความมานะอุตสาหะและอุทิศตน เสียสละเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ จนครบอายุเกษียณราชการ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  - ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
จ านวน 53 คน  
  - เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและแขกผู้มาร่วมงานมีส่วนเกี่ยวข้อง  จ านวน 106 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  - ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 จ านวน 53 คน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ มีความภาคภูมิใจและ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและบุคคลทั่วไป 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1 จัดท าแผนการด าเนินงาน/แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ต.ค.2563 - ก.ย.2564 
2 เก็บรวบรวมข้อมูล จัดท าทะเบียน เอกสารและวีดีทัศน์ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ก.พ. – 31 ส.ค. 2564 

3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ก.ค. – ส.ค. 2564 
4 ประชาสัมพันธ์ ประสานโรงเรียนผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม 
ส.ค. – ก.ย. 2564 

5 จัดเตรียมเกียรติบัตรมอบแก่ข้าราชการครูฯ และลูกจ้างประจ าที่ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติฯ 

ก.ย. 2564 

6 ด าเนินการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ปี 2564 ก.ย. 2564 
7 สรุปและรายงานผล ต.ค. 2564 

5.  งบประมาณที่ใช้ งบประมาณ จ านวน 161,600.- บาท ดังมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 อาหารว่างและเครื่องดื่ม  (150  คน X 50 บาท) 7,500  7,500  
2 อาหารกลางวัน  (150  คน X  250 บาท) 37,500  37,500  
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000 2,000   
4 ค่าตอบแทนการแสดงนักเรียน 10,000 10,000   
5 ค่ากรอบเกียรติบัตร (53 อัน X 200 บาท) 10,600  10,600  
6 ค่าจัดท าVTR   10,000  10,000  
7 ค่าตกแต่งสถานที่ 20,000  20,000  
8 ค่าหนังสือที่ระลึก (150 เล่ม X 250 บาท) 37,500  37,500  
9 ค่าโล่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ฯ 26,500  26,500  

รวม 161,600 12,000 149,600  
หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ  

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ที่รับราชการมานาน 
และอุทิศตน เสียสละเพ่ือประโยชน์ของทางราชการได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณทุกคนมีความภาคภูมิใจและ
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ข้าราชการและบุคคลทั่วไป 

- สอบถาม 
- สังเกต 

แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างที่รับราชการมานาน และอุทิศตน เสียสละ
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณทุกคน 
มีความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ข้าราชการและบุคคลทั่วไป 
          7.2 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และนักเรียน มาร่วมงานเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ                
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและบุคคลทั่วไปต่อไป 
 
 
 

ปฏิทินการด าเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 - 31 ก.ค.64 
1 ก.พ - 31 ส.ค.64 
 
 
 
1-10 ส.ค.64 
15-31 ส.ค.64 
1 - 15 ก.ย.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 - 20 ก.ย.64 
 
 
1-15 ต.ค.64 

เสนอขออนุมัติโครงการ/แผนการด าเนินงาน 
เก็บรวบรวมข้อมูล จัดท าทะเบียน เอกสารและวีดีทัศน์
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บ าเพ็ญประโยชน์ให้กับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1                        
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
-ประชาสัมพันธ์การจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
-ประสานโรงเรียน/ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯ 
ตอบรับการเข้ากิจกรรม 
-เชิญผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมเป็นเกียรติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
-จัดเตรียมเกียรติบัตรเพ่ือมอบแก่ผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติฯ 
ด าเนินการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บ าเพ็ญประโยชน์
ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
สรุปและรายงานผล 

 

สพป.ตาก 
เขต 1 

นายทรงยศ 
ป้อมทองค า 
และคณะ 
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โครงการ สร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ นางนฤวรรณ  ฉิมผึ้งพะเนา , นางนิตยา  จันทิมา 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท์ 
 E-mail : 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม ๒๕64 – กันยายน  ๒๕๖4 
…………………..................................................…………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีสาระส าคัญตามมาตรา ๖ ว่า การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การส่งเสริมกิจกรรมที่จะสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับองค์กร สภานักเรียนและกรรมการนักเรียนเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรม 
และเป็นองค์กรที่จะปลูกฝังทัศนคติค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย เพ่ือให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม
และประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ให้เกิด
กับนักเรียนทุกคน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ท าให้รู้จักคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่ดีของหมู่คณะ 
รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกในทางที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
เคารพในกฎกติกาและมติของสังคม มีความสามัคคี ให้เกียรติผู้อื่น เป็นเยาวชนที่มีคุณค่าต่อสังคม และเป็นอนาคต
ของชาติสืบไป เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์กรนักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ให้มีความเข้มแข็ง 
ยั่งยืนและต่อเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ จึงได้จัดท าโครงการสร้างความเข้มแข็ง
องค์กรสภานักเรียนขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายองค์กรนักเรียน/สภานักเรียน ให้เกิดขึ้นในระดับโรงเรียน 

ระดับอ าเภอ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างเข้มแข็ง 
๒. เพ่ือพัฒนาองค์กรนักเรียน/สภานักเรียน ทั้งนักเรียนปกติ และนักเรียนพิการให้เข้มแข็ง สามารถด าเนินการ

และมีส่วนร่วม ในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์สังคมในอนาคตให้เป็นสังคมที่ยั่งยืน 
๓. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมดีเด่นขององค์กรนักเรียน/สภานักเรียน 

๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ๑. ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ มีการคัดเลือกองค์กร
นักเรียน/สภานักเรียน และด าเนินงานองค์กรสภานักเรียนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ คัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียนระดับ
อ าเภอและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และด าเนินงานองค์กรสภานักเรียน ที่เป็นรูปธรรมและพัฒนาการ
ด าเนินงานได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป 
 เชิงคุณภาพ 
  องค์กรนักเรียนทั้งในระดับโรงเรียน ระดับอ าเภอ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความเข้มแข็ง 
เข้าใจบทบาทหน้าที่ สามารถด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนได้ครบถ้วน นักเรียนมีความพร้อมในการจัดกิจกรรม 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา และสังคม 
โดยยึดหลักนิติธรรม ความสมานฉันท์ได้เต็มศักยภาพ 
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๔. กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
๒ 
 

๓ 
๔ 
5 
6 

จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน อ าเภอละ 
5,000 บาท จ านวน 4 อ าเภอ 
ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดท าค าสั่ง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
จัดอบรมสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สรุปและรายงานผล 

มกราคม ๒๕64 
สิงหาคม  ๒๕๖4 

 
สิงหาคม  ๒๕๖4 
สิงหาคม  ๒๕๖4 
สิงหาคม  ๒๕๖4 
กันยายน  ๒๕๖4 

นางนฤวรรณ  ฉิมผึ้งพะเนา  
นางนิตยา  จันทิมา 

 

๕.  งบประมาณที่ใช้  25,000 บาท  ได้มาจากงบพัฒนา สพป.ตาก เขต ๑  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ที่ กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย 
(ระบุหน่วยนับ) 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
๑. 1. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน

เป็นอ าเภอ เพื่อประชุมคัดเลือก
คณะกรรมการสภานักเรียนระดบั
อ าเภอ จ านวน  4 อ าเภอ ๆ ละ 
5,000 บาท 

  20,00๐ 
 

 20,00๐ 
 

 

2. จัดอบรมคณะกรรมการสภา
นักเรียนระดับอ าเภอ เพื่อ
คัดเลือกคณะกรรมการสภา
นักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา 

     
 
 
 

 

 - ค่าอาหาร ๑ มื้อๆ ละ 60 บาท 
30 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
มื้อละ 35×2×30 คน 

30 คน 
 

 ๑,๘๐๐ 
 
2,100 

 

 1,800 
 

2,100 

 

 - ค่าตอบแทนวทิยากร 
จ านวน 1 คน ชัว่โมงละ 600 บาท 
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์การอบรม 

 
 
 

600   
 

500 

600 
 

500 

 

รวม  600 23,900 500 25,000 25,000 

หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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๖.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต ๑ มีคณะกรรมการนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และคณะกรรมการนักเรียนระดับอ าเภอ 
 
 
ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และระดับอ าเภอมีการท างานร่วมกัน ประสาน
การท างานร่วมกันองค์กรนักเรียนมีกระบวนการ 
มีทักษะในการด าเนินงานให้เข้มแข็งตามหลักการ
กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม 

 
จากการจัดตั้งคณะกรรมการ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๑ และจาก
การจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน
ระดับอ าเภอ 
 
จากผลการท างานร่วมกันของ
คณะกรรมการนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา และระดับอ าเภอ 
 

 
- การสังเกต 
- แบบรายงาน 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.  นักเรียนทุกคนในสังกัด เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน 
๒. องค์กรนักเรียนมีกระบวนการ มีทักษะในการด าเนินงานให้เข้มแข็งตามหลักการกระจายอ านาจ

และการมีส่วนร่วม 
๓. องค์กรนักเรียนมีการด าเนินงานที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่ความยั่งยืน 
๔. องค์กรสภานักเรียนในระดับโรงเรียน อ าเภอ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีศักยภาพในการพัฒนา

ให้องค์กรมีความยั่งยืนตลอดไป 
 

ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
มกราคม  ๒๕64 
มกราคม ๒๕64 
 
 
สิงหาคม ๒๕64 
 
 
กันยายน ๒๕64 
 

- จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 
- ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
และจัดท าค าสั่ง และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 
- จัดอบรมคณะกรรมการนักเรียนระดับ
ขยายโอกาสเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน 
- สรุปและรายงานผล 

สพป.ตาก เขต ๑ 
สพป.ตาก เขต ๑ 
 
 
สพป.ตาก เขต ๑ 
 
 
ห้องประชุม 
อาคารแม่ ๘๐ 
สพป.ตาก เขต ๑ 

- นางนฤวรรณ 
ฉิมผึ้งพะเนา 
- นางนิตยา 
จันทิมา 
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โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน  
 เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ นายสันทัศน์  ตันยา  
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  เบอร์โทรศัพท์  097-9204366 
 E-mail  : dlict@takesa1.go.th 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
............................................................................................................................. ................................................ 

1. หลักการและเหตุผล            
 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยี (Disruptive 
มีปัจจัยต่อการพัฒนาทั้งทุกภาคส่วน) ปัจจัยดังกล่าวที่ส าคัญประการหนึ่งคือการมีการบริการระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 
(BIG data) ที่มีการบริหารจัดการด้วยระบบคราวน์ (Cloud Computing System) ที่เชื่อมต่อกับ internet of Things 
ที่ผ่าน High Speed internet ดังนั้นข้อมูลสามารถเชื่อมต่อและเชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วพร้อมกับระบบบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เที่ยงตรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ 
 ปัจจัยดังกล่าวเป็นหลักการของการบริหารและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 ได้โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน (platform-Based Management) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐ์กิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน และจุดเน้นตามนโยบายของหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด
ภายใต้กรอบการด าเนินงานของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมยกระดับการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 รองรับการเปลี่ยนแปลง
สู่ยุคดิจิทัลและ Thailand 4.0 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาปีงบประมาณพ.ศ. 2564
เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด สามารถด าเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว ทันตามก าหนด โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐานเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารจัดการ และ
ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และธุรการโรงเรียน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการน าแพลตฟอร์ม

ที่มีใช้อย่างหลากหลายในปัจจุบัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และธุรการโรงเรียน ได้เกิดแนวคิดใหม่ในการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ

ระบบสารสนเทศ และจัดการการศึกษา ตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานที่ก าหนดเชื่อมโดยระดับนโยบายและ
สถานศึกษาโดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน 

2.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และธุรการโรงเรียน ได้เกิดแนวคิดใหม่ในการพัฒนาการออกแบบและจัดท าสื่อ
และระบบสารสนเทศโรงเรียนออนไลน์ โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ     
  ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู/ธุรการโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 108  โรงเรียน ๆ  ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น  108  คน 
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 3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู/ธุรการโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบการจัดท าข้อมูลสารสนเทศสามารถ
จัดการระบบบริหารงาน โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐานได้ร้อยละ 100 
  3.2.2 ผู้รับผิดชอบได้พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ การวิเคราะห์ ประมวลผลการน าเข้าข้อมูล
โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน ร้อยละ 100 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พฤษภาคม 2564  
2. แต่งตั้งคณะท างาน พฤษภาคม 2564  
3. จัดท าคู่มือการใช้โปรแกรมฯ พฤษภาคม 2564  
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมฯ กรกฎาคม 2564  
5. สรุป วิเคราะห์ รายงานผล กรกฎาคม 2564  

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30  เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
 สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

6.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  40,800 บาท  ได้มาจาก งบพัฒนา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  
เขต 1 ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม ผู้บริหารโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบ/ 
ธุรการโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 108  คน  
   1.1 ค่าอาหารกลางวันและคา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 108 โรงเรียน ๆ ละ1 คน โดย
แบ่งเป็น 4 รุ่น ๆ ละ 2 วนั 
  1.2 ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะท างานจ านวน 3 คนระยะเวลา 8 วัน  

 
 

36,720 
 
 

4,080 

 
 
- 
 
 
- 

 
 

36,720 
 
 

4,080 

 
 
- 
 
 
- 

กิจกรรมที่ 2 จัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรม 
- จัดท าคู่มือเพื่อใช้ในการปฏิบัตงิาน  

 
- 

 
- 

 
- 

 

กิจกรรมที่ 3  
- ค่าถ่ายเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดประชุมฯ    

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมทั้งสิ้น 40,800 - 40,800 - 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 

  



223 
 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  การเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยี การพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการระบบสารสนเทศ ท าให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายต้องศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้แพลตฟอร์มโปรแกรมเพ่ือจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องและทันก าหนดเวลา 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   1. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องเรียนรู้การใช้แพลตฟอร์มพร้อมจัดท าคู่มือเพ่ือให้แพลตฟอร์มโปรแกรม
ที่พัฒนาขึ้น ทุกคนสามารถน ามาใช้ได้ 
   2. ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศโดยก าหนดตามช่วงระยะเวลาที่มีการจัดเก็บ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบใหม่ ได้ศึกษา และปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว 

8.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 1. ร้อยละของแพลตฟอร์มโปรแกรม มีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ 
 2. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงข้อมูลส าคัญที่ต้องจัดเก็บได้ตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 3. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาครบถ้วน 

 
100 
100 

 
100 

 
เชิงคุณภาพ 
    1. โรงเรียนสามารถจัดท าระบบสารสนเทศข้อมูลมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
    2. ผู้บริหารโรงเรียน/ครู/ธุรการโรงเรียน ได้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
โดยการน าแพลตฟอร์มที่มีใช้อย่างหลากหลายในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ระดับดีมาก 
ระดับดีมาก 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และสถานศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศ  

โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน มีความสมบูรณ์และถูกต้อง และสามารถเป็นข้อมูลให้กับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที ่
1 พฤษภาคม 2564 - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - 
11พฤษภาคม 2564 - แต่งตั้งคณะท างาน - 
20พฤษภาคม 2564 - แจ้งแนวทางเกี่ยวกับการจัด 

ประชุมให้กับคณะท างานเพื่อวางแผน 
ก าหนดการด าเนินการฯ 

ห้องประชุมอาคารแม่ 80 

21 – 27  พฤษภาคม 2564 - จัดท าคู่มือการใช้โปรแกรม - 
13– 16กรกฎาคม2564 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม ห้องประชุมอาคารแม่ 80 
31 กรกฎาคม 2564 - สรุป วิเคราะห์ รายงานผล - 
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โครงการ ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารจัดการศึกษา 
 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวรัชเกล้า อ าพลพันธ์  
 กลุ่มอ านวยการ 
 เบอร์โทรศัพท์ 
 E-mail : 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖3 - กันยายน ๒๕๖4  
..................................................................... .........................................................................................................  

1.  หลักการและเหตุผล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีภารกิจรับผิดชอบในการบริหารการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัด  ทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษา การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล รวมทั้ง
ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่
ที่รับผิดชอบให้เกิดผลสัมฤทธิ์พึงประสงค์ ดังนั้น ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด จะต้องด าเนินการบริหารการจัดการศึกษาแบบบูรณาการและน าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) อีกทั้ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีการกระจายอ านาจ
การบริหารและจัดการศึกษา ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ มาปรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษา จะท าให้เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี
มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ส่งผลถึงการจัดการศึกษาในยุคของการปฏิรูปการศึกษามีผลสัมฤทธิ์สูงและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างน่าพึงพอใจเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสนองต่อนโยบายของทางราชการ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจในด้านนโยบาย ระเบียบ กฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ,ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง เป็นการให้บริการและการสร้างขวัญก าลังใจแก่ครู นักเรียนและบุคลากร
ที่ปฏิบัติในพ้ืนที่และเพ่ือให้ได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ และแนวปฏิบัติของทางราชการเพ่ือการพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ของทางราชการต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ 

หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและน าไปปฏิบัติ  
ตลอดจนมีจิตส านึก สร้างจิตอาสาในการให้บริการในการบริหารและการจัดการศึกษา 

2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรในสังกัด ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานและมีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษาท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

2.3 เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรในสังกัดได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่ระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน 

๒.4 เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท างานร่วมกัน รวมทั้งการปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน 
อันจะช่วยผลักดันให้ผลการด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

๒.5 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
   1.  ผอ. สพป.   1 คน 
   2.  รองผอ. สพป.            3 คน 
   3.  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย       10  คน 
   4.  ศึกษานิเทศก์ 13 คน 
   5.  บุคลากรและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 35 คน 
    รวมทั้งสิ้น 62 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมายและ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตลอดจนการมีจิตอาสาการให้บริการแก่ครู  – ผู้บริหาร และบุคคลอ่ืน ๆ 
ที่มาขอรับบริการ 
  3.2.2 ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรในสังกัดมีแนวทางและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
และเป็นการสร้างขวัญ,บ ารุงขวัญให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้ง 4 อ าเภอ 
  3.2.3 ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการท างานร่วมกัน และน าไปสู่การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน 

4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 ๔.๑ กิจกรรมการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.ตาก เขต ๑ 
  4.1.๑ ลักษณะกิจกรรม 
               ๑) ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ (รองผอ. สพป./ผอ.กลุ่ม)  
     2) ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ส าหรับผู้บริหารการศึกษา/ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   
  4.๑.๒  กิจกรรมด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ต.ค. ๖3 นางสาวรัชเกล้า อ าพลพันธ์ 
2. ด าเนินงานตามโครงการฯ 
      2.1 ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (รองผอ. สพป./ผอ.กลุ่ม) 
จ านวน 12 ครั้ง 
     2.2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่ม และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 2 ครั้ง        

 
ต.ค. ๖3 – ก.ย. ๖4 

 
 

ต.ค. ๖3 – ก.ย. ๖4 

 
นางสาวรัชเกล้า อ าพลพันธ์ 

3. ติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการฯ ม.ค. – ก.ย. ๖4 นางสาวรัชเกล้า  อ าพลพันธ์ 
4. สรุปผลการด าเนินโครงการและรายงาน ก.ย. ๖4 นางสาวรัชเกล้า  อ าพลพันธ์ 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณ งบพัฒนา จ านวน 26,020 บาท ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้    

 รายละเอียดกิจกรรม 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วยนับ) 
งบประมาณทีใ่ช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ ามัน รวม 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ 
(รองผอ. สพป./ผอ.กลุ่ม)  
 - ผู้เข้าประชุม  15 คน 

อาหารว่าง ๑5x35 = 525 
รวม 12 คร้ัง  

6,300 - - 6,300 

2. ประชุมผูบ้ริหารการศึกษา/
ผอ.กลุ่ม/บุคลากรในสงักัด  
- ผู้เข้าร่วมประชุม 62 คน 

อาหารว่าง 62x35x2 
=4,060 
อาหารกลางวัน 62x100 = 
5,800 จ านวน 2 ครั้ง 

19,720 - - 19,720 

รวมทั้งสิ้น 26,020   26,020 
หมายเหตุ:ถัวจ่ายทุกรายงาน 

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ตุลาคม ๒๕๖3 - กันยายน ๒๕๖4 

7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษามี

ความรู้ และเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ การบรหิารจัด
การศึกษาตลอดจนมีจิตส านึก จติอาสาในการให้บริการ 

2.  ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร ทางการศึกษา 
สามารถเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้และท าให้
การปฏิบัติงาน เกิดประสิทธิภาพ 

3.  ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้และเขา้ใจระเบยีบ กฎหมายและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการศึกษา 

4.  ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
ร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และท าให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพที่ยั่งยืน 

- การสอบถาม 
 
 
- การสัมภาษณ ์
 
 
- การสอบถาม 
 
-  การสัมภาษณ ์

-  แบบสอบถาม 
 
 
-  แบบสัมภาษณ ์
 
 
-  แบบสอบถาม 
 
-  แบบสัมภาษณ ์

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1 ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบหลักเกณฑ์

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนมีจิตส านึก จิตอาสาในการให้บริการในการจัดการศึกษา 

8.2 ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้ 
8.3 ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีข้อคิดเห็นและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน  
8.๔  ส านักงานฯ มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
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ปฏิทินการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่ ฯ 

วัน/เดือน/ปี สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
เดือนละ 1 ครั้ง (ทุกวันพุธที่ 2 
และ 3 ของเดือน) 

ห้องรับรอง น.ส.รัชเกล้า อ าพลพันธ์ สพป.ตาก เขต ๑ 

 
กิจกรรมการประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  

วัน/เดือน/ปี สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
6 พฤษภาคม 2564 อาคารแม่’๘๐ น.ส.รัชเกล้า อ าพลพันธ์ สพป.ตาก เขต ๑ 
9 กันยายน 2564 อาคารแม่’๘๐ สพป.ตาก เขต ๑ 

  
หมายเหตุ: ก าหนดการ/สถานที่เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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โครงการ ชื่นชมยินดีศักดิ์ศรีชาว สพป.ตาก เขต 1 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที ่4 ด้านประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ นายสุรศักดิ์  เอ่ียมทุเรียน  
 กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท์ 
 E-mail : 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2563  ถึง  30  กันยายน  2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 37 โดยอาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 33 การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยค านึงถึงปริมาณสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วย และมาตรา 34 
ให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้มีการจัดตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น
ในทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา ปัจจุบันได้มีการประกาศจัดตั้งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต 
โดยให้จังหวัดตากมีเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาได้ 2 เขต  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีบทบาท หน้าที่ ในการส่งเสริมสนับสนุน  
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามหลักสูตร
และมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง 
และพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษ า 
โดยมีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 108 โรงเรียน ซึ่งในรอบปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ได้ด าเนินการจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จังหวัด และของประเทศที่
สูงขึ้น โดยโรงเรียนในสังกัดมีผลงานที่เกิดจากการพัฒนางาน จนประสบความส าเร็จ เป็นแบบอย่างได้ และเป็น
ที่ยอมรับของชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนๆ จ านวน หลายโรงเรียน สมควรแก่การยกย่องเชิดชู
เกียรติและขื่นชมยินดี รวมทั้งเพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้มีการพัฒนางานที่มีคุณภาพ
มากยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงต้องการ
แสดงความยินดี และชื่นชมโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและแสดงศักยภาพการจัดการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และสังคมชุมชนโดยทั่วไปได้รับรู้ 
จึงได้จัดท าโครงการชื่นชมยินดีศักดิ์ศรีชาว สพป.ตาก เขต 1 นี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือแสดงความยินดี และชื่นชมโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและแสดงศักยภาพ
การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และสังคมชุมชน
โดยทั่วไปได้รับรู้ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้มีการพัฒนางานที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 2.3 เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนให้มีความรู้และทักษะในการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนและบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกในแต่ละอ าเภอ 
รวม 4 อ าเภอ อ าเภอละ 1 วัน จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย บุคลากรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และวิทยากรภายนอก จ านวน 600 คน 
  2. โรงเรียนร่วมแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จและได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ จากหน่วยงาน 
องค์กรต่างๆ จ านวน 108 โรงเรียน 
  3. นักเรียนได้รับทุนการศึกษา จ านวน โรงเรียนละ 1 ทุน รวมทั้งหมด 108 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
  1. ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้รับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และกระบวนการท างานจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากร 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีนวัตกรรมและกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพสูงขึ้น 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ 15 – 28 กุมภาพันธ์ 
2564 

นายสุรศักดิ์  เอ่ียมทุเรียน 

2.ประชุมคณะกรรมการจัดงานชื่นชมยินดี ศักดิ์ศรี
ชาว สพป.ตาก เขต 1  

มีนาคม 2564 คณะกรรมการด าเนิน
โครงการฯ 

3.จัดงานชื่นชมยินดี ศักดิ์ศรีชาว สพป.ตาก เขต 1 
ใน 4 อ าเภอ อ าเภอละ 1 วัน 

เมษายน 2564 คณะกรรมการด าเนิน
โครงการฯ 

4.สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน  พฤษภาคม 2564 นายสุรศักดิ์  เอ่ียมทุเรียน 
 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

วันที่  1  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564  ถึง วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 
สถานที่ด าเนินการ - โรงเรียนในอ าเภอเมืองตาก       - โรงเรียนในอ าเภอบ้านตาก 

 - โรงเรียนในอ าเภอสามเงา         - โรงเรียนในอ าเภอวังเจ้า 
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6. งบประมาณที่ใช้  จ านวน  140,450  บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)   
ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดดังนี้ : 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วยนับ) 
งบประมาณทีใ่ช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ รวม 
1 ประชุมคณะกรรมการจัดงานชืน่ชม

ยินดี ศักดิ์ศรีชาว สพป.ตาก เขต 1  
-ค่าอาหารกลางวนั ส าหรับ 
คณะกรรมการจัดงาน จ านวน 35 คน 
x วันละ 100 บาท x 1 วัน 

ผอ.เขต 
รองผอ.เขต  
ศึกษานิเทศก์
บุคลากรในเขตพื้นที่ 
ประธานกลุ่ม
โรงเรียน 

รวม 35 คน 

 
 

3,500 

  
 
 
 

 

 
 

3,500 

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับ 
คณะกรรมการจัดงาน จ านวน 35 คน 
x มื้อละ 35 บาท x 2 มื้อ 

2,450 
 

  2,450 
 

2 จัดงานชื่นชมยนิดี ศักดิ์ศรีชาว สพป.
ตาก เขต 1 4 อ าเภออ าเภอละ 1 วัน 
-ค่าอาหารกลางวนั ส าหรับ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 600 คน x วันละ 
100 บาท x 1 วัน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 600 คนx 
มื้อละ 35 บาท x 2 มื้อ 
-ค่าวัสดุ/เกียรติบัตร/โล่รางวัล/
ป้ายไวนิล/ป้ายประชาสัมพันธ์  
-ค่าสถานที่ประชุม 4 จุดอ าเภอ 
อ าเภอละ 3,000 บาท 

ผอ.เขต 
รองผอ.เขต  
ศึกษานิเทศก์
บุคลากรในเขตพื้นที ่
ผู้บริหารโรงเรียน 
ครู นักเรียน 

รวม 600 คน 

 
 

60,000 
 
 

42,000 
 
 
 
 

12,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

60,000 
 
 

42,000 
 
 

20,000 
 

12,000 

3 สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน 
-ค่าจัดท ารายงานสรปุฯ  
  จ านวน 10 เล่ม  

เอกสารรายงาน   500  500 

รวมทั้งหมด 119,950 20,500 - 140,450 

หมายเหตุ    งบประมาณขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. วิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถตรงตามที่ต้องการติดภารกิจ หรือเรียกค่าตอบแทนสูง
กว่างบประมาณท่ีก าหนดไว้ 
  2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีความรุนแรง จนต้องงดการจัด
กิจกรรมที่เป็นการรวมคนจ านวนมาก 
  3. การจัดนิทรรศการเพ่ือแสดงความเป็นเลิศของโรงเรียนไม่เป็นที่น่าสนใจของผู้เข้าชม 
  4. การให้ความสนใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงาน องค์กร หรือชุมชนมีน้อย 
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 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. ด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ติดตามการด าเนินงานเป็นระยะประสานวิทยากร
ภายนอกตั้งแต่เริ่มต้น 
  2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
  3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  หน่วยงาน  องค์กร  หรือชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมให้มาก ๆ 
  4. ปรับเปลี่ยนระยะเวลาด าเนินการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์  
 
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม      

 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และกระบวนการท างาน
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากร 

 
ร้อยละ 80 
 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้รับการชื่นชมยินดีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
หน่วยงาน องค์กร หรือชุมชน  

2. โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
3. ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและร่วมกันพัฒนาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง 
4. นักเรียนได้รับทุนการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

โครงการ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศึกษานิเทศก์  
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ นายสุรศักดิ์  เอ่ียมทุเรียน  
 กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท์ 
 E-mail : 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2563  ถึง  30  กันยายน  2564 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 

การนิเทศการศึกษาเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีเป้าหมาย เพ่ือช่วยเหลือครูในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เนื่องจากแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้มีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่หน่วยเหนือให้ด าเนินการในรูปของกิจกรรมโครงการ
ต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังขยายวงกว้างขึ้นจากห้องเรียนสู่ชุมชน และสังคมภายนอกด้วย 
ดังนั้นครูผู้สอนก็ต้องการความช่วยเหลือในด้านการเรียนการสอนรวมถึงกระบวนทัศน์ในการท างานที่จะช่วยปรับ
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล และจากการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มีการกระจายอ านาจ
สู่เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยก าหนดให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาได้น าบทบาทศึกษานิเทศก์ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งระบบ แต่ปัจจุบันการท างานแบบเชื่อมโยงที่เป็นเครือข่ายศึกษานิเทศก์จากบนสู่ล่างยังไม่เกิด
เพราะไม่มีศึกษานิเทศก์ช่วยท างานระดับส่วนกลาง ก็จะท าให้งานการนิเทศการศึกษาเป็นไปด้วยดี ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549 และ 2552) ว่าได้เสนอให้มีการพัฒนา
ระบบการนิเทศโดยการสร้างเครือข่ายการนิเทศ และพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ความสามารถในการนิเทศ 
มีการนิเทศทางไกลอย่างหลากหลาย 

การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่นั้น
ควรต้องพัฒนาศึกษานิเทศก์ทุกคน เพ่ือให้ทราบจุดแข็งในการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการมากขึ้น 
พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีคุณลักษณะ และ
พฤติกรรมการนิเทศที่เหมาะสมได้ตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาจะท าให้ศึกษานิเทศก์ได้รับการยอมรับและศรัทธาจากผู้ที่เก่ียวข้อง 

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงต้องมีการ
ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาศึกษานิเทศก์เพ่ือให้ซึ่งจะเป็นผู้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยมุ่งเน้นให้ศึกษานิเทศก์
ได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างกระบวนทัศน์การนิเทศให้กับตนเอง จึงได้จึงท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านการนิเทศ
การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.2 เพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนิเทศการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือศึกษาดูงานด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาการนิเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่เป็นแบบอย่างได้ 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. ศึกษาดูงานด้านการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่เป็นแบบอย่างได ้โดยมีศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน ระยะเวลา 3 วัน  
  2. ประชุมสัมมนาทิศทางการจัดการศึกษาของศึกษานิเทศก์ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ านวน 15 คน 
ระยะเวลา 2 วัน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
  1. ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาในครั้งนี้
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
  2. ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา  สามารถพัฒนาเทคนิคการนิเทศการศึกษาและน าไปใช้
ในการนิเทศโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ 1 – 15 มิถุนายน 2564 นายสุรศักดิ์  เอ่ียมทุเรียน 
2.ศึกษาดูงานด้านการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่เป็นแบบอย่างได้ 

สิงหาคม 2564 คณะกรรมการด าเนิน
โครงการฯ 

3.ประชุมสัมมนาทิศทางการจัดการศึกษาของ
ศึกษานิเทศก์ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 และ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

กันยายน 2564 คณะกรรมการด าเนิน
โครงการฯ 

4.สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน  กันยายน 2564 นายสุรศักดิ์  เอ่ียมทุเรียน 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
วันที่  1  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564  ถึง วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564 
สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

                                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่เป็นแบบอย่างได้ 
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6. งบประมาณที่ใช้  จ านวน  39,550  บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)   
ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดดังนี้ : 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วยนับ) 
งบประมาณทีใ่ช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ รวม 
1 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการนิเทศ 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่เปน็แบบอยา่งได ้
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 15คน x 240บาทx 3วัน 
= 7,200  บาท 
-ค่าที่พัก 15 คน x 600 บาทx 2 คืน  
 = 18,000  บาท 
-ค่าพาหนะเดนิทาง = 10,750  บาท 

-ศึกษานิเทศก์
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
จ านวน 15  คน 
-ระยะเวลา
ด าเนินการ 2 วัน 

 
 
 
 

10,800 
 

18,000 

  
 
 
 
 
 
 
 

10,750 

 
 
 
 

10,800 
 

18,000 
 

10,750 
2 กิจกรรมประชุมสัมมนาทิศทางการจัด

การศึกษาของศึกษานิเทศก์ในสงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 และ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 

-ศึกษานิเทศก์
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
จ านวน 14  คน 
-ระยะเวลา
ด าเนินการ 2 วัน 

- - - - 

3 สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน 
-ค่าจัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน จ านวน 10 เล่ม  

เอกสารรายงาน
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

จ านวน 10 เล่ม 

- - - - 

รวมทั้งหมด 28,800 - 10,750 39,550 

หมายเหตุ    งบประมาณขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. ระยะเวลาด าเนินการมีความกระชั้นชิด 
  2. ศึกษานิเทศก์มีภารงานมากในช่วงระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนด ท าให้การเดินทางไปเข้ารับการพัฒนา
ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1.ด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ 
  2.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละของศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
การนิเทศการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

 
ร้อยละ 100 

 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจการนิเทศ
การศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
ร้อยละ 100 

 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ศึกษานิเทศก์และผู้รับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในการนิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
2. โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
3. ครูได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงและร่วมกันพัฒนาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง 
4. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
5. นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักสูตรก าหนด 
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โครงการ      การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.   
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายพัชญภณ  สารสา 
  เบอร์โทร :  086- 3949491    
  E-mail  :  Phachayaphon@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
………………………………………………………………………………............................................................…………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  
ก าหนดให้มีการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให้มีการก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และสอดคล้องกับการบริหารราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้
ก าหนดให้มี “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษา พ.ศ.2560” ซึ่งในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามระเบียบนี้ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ไว้ดังนี้ 1) ส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาก าหนดเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 2) ก าหนดแนวทาง
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 4) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและ
การด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 5) รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหาร
และการด าเนินการ ตามแผน และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6) ส่งเสริมให้มีการประสานการด าเนินการกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการด าเนินงาน
ตามบทบาทดังกล่าว และตามระเบียบข้อ 27 ของระเบียบนี้ได้ก าหนดให้ ก.ต.ป.น. ด าเนินการ  คือ 
1) มอบหมายศึกษานิเทศก์ หรือข้าราชการอื่นในสังกัด ท าหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 2) จัดท าแผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจ าปี ให้สอดคล้องกับ 
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  แล้วแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ 3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด าเนินการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการศึกษา การบริหารการศึกษา โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
4) รายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเสนอผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 5) ประสานให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ เพ่ือชี้แจง
ให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารและหลักฐาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) จะต้องรับทราบผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จากการนิเทศติดตามและการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. จึงได้เสนอโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
2.2 เพ่ือให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) รับทราบและ

ให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปีละ 2 ครั้ง 
  3.1.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา จากคณะอนุกรรมการ 
ก.ต.ป.น. อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีความรู้ความเข้าใจผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดและสามารถให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศ ผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.3 โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามจากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.
อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะกิจกรรม 

- ประชุมเสนอผลการด าเนินงานและการให้ข้อเสนอแนะ 
 4.2 กิจกรรมด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1 

- จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
- ด าเนินการจัดประชุม 
- จัดท ารายงานการประชุม 

2. จัดประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2 
- จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
- ด าเนินการจัดประชุม 
- จัดท ารายงานการประชุม 

3. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ  
โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ 
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 
4. สรุปผลการด าเนินงาน ก.ต.ป.น. 

ต.ค.2563 ถึง เม.ย.2564 
 
 
 

พ.ค.2564 ถึง ก.ย.2564 
 

 
 

ต.ค.2563 ถึง ก.ย.2564 
 
 

ต.ค.2564 

นายพัชญภณ  สารสา 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
และคณะอนุกรรมการ  
ก.ต.ป.น. 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
เงินงบประมาณ 45,000.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

ที่ กิจกรรม / รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วยนับ) 
งบประมาณทีใ่ช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน รวม 
1 
 

การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
- ค่าเบี้ยประชุม ก.ต.ป.น. ( 2 คร้ัง) 
(9 คน x 2 คร้ัง x 1,000 บาท) 

9 คน/2คร้ัง 
 

18,000 
 

- 
 

- 
 

18,000 
 

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯ  
- คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
และผู้ชว่ยเลขาฯ  
(10 คน x 2 คร้ัง x 70 บาท) 
- ศึกษานิเทศก์ 
(14 คน x 2 คร้ัง x 70 บาท) 

 
10 คน/2คร้ัง 

 
 

14 คน/2คร้ัง 
 

 
1,400 

 
 

1,960 
 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
1,400 

 
 

1,960 
 

3 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ 
โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 

3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 21 คน 
จ านวน 2 คร้ัง ๆ ละ 4 วนั ๆ ละ 
120 บาท (21 คน X 2 ครั้ง X 4 วัน 
X 120บาท) 

 
 
 

21 คน/ 
2 คร้ัง/ 
4 วัน 

 

 
 
 
- 
 
 

 

 
 
 
- 
 
 

 

 
 
 

20,160 
 
 

 

 
 
 

20,160 
 
 

 
4 
 

ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
(25 เล่ม x 2 คร้ัง x 50 บาท) 

25 เล่ม/ 
2 คร้ัง 

- 2,500 
 

- 2,500 
 

5 การจัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน 
- ค่าจัดท ารายงานผลการด าเนินงานฯ 
(5 เล่ม x 2 คร้ัง x 98 บาท) 

5 เล่ม/ 
2 คร้ัง 

 

- 980 - 980 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  21,360 3,480 20,160 45,000 
หมายเหตุ   งบประมาณขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน 
2. มีผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 

การศึกษาของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด 
3. สพป.ตาก เขต 1 จัดประชุม ก.ต.ป.น.  
ครบตามก าหนด    

1. การตรวจสอบ 
2. การรายงาน  
การนิเทศ ติดตามฯ 
3. รายงานการประชุม 
 

1. แบบตรวจสอบ 
2. แบบนิเทศ ติดตาม 
(แบบสอบถามที่เกี่ยวข้อง) 
3. แบบบันทึกการประชุม) 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง  
 7.2 คุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียนได้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในก าหนด  
 7.3 โรงเรียนมีคุณภาพและได้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในก าหนด  
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ปฏิทินการด าเนินงาน 
โครงการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.      

                  
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
เม.ย. 2564 1.จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1 
2. สรุปและรายงานผล ครั้งที่ 1 

สพป.ตาก 
เขต 1 

นายพัชญภณ  สารสา 
 
 

กันยายน 2564 1.จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 
2. สรุปและรายงานผล ครั้งที่ 2 

สพป.ตาก 
เขต 1 

ต.ค.2563 ถึง 
ก.ย.2564 

3. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ  
โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ 
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 

โรงเรียนใน
สังกัด 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
และคณะอนุกรรมการ  
ก.ต.ป.น. 

 
 
  



240 
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โครงการ   เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ นายพัชญภณ  สารสา, นายสรุศักดิ์  เอ่ียมทุเรียน      
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท์ 086-3949491 E-mail : phatchayaphon@gmail.com 
 เบอร์โทรศัพท์ 089-8512439 E-mail : iamthurian1@hotmail.com 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
............................................................................................................................. ................................................. 

1.หลักการและเหตุผล 
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรม
การต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน โดยเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็น
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ  

ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้
ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 เสร็จแล้วเพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ 

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2560 – 2564)  และรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงจัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงเรียนและส านักงานพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 1  
2.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชนในโรงเรียนสุจริตได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ

การเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการทุจริต  
2.3 เพ่ือให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

ด้วยระบบ ITA Online ในสถานศึกษา  

mailto:phatchayaphon@gmail.com
mailto:iamthurian1@hotmail.com
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2.4 เพ่ือให้ครูผู้สอน สามารถน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้  

2.6 เพ่ือนิเทศติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ด้วยระบบ ITA Online  
2.7 เพ่ือนิเทศติดตามการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ของสถานศึกษาในสังกัด 
2.8 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ

ในการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
2.9 เพ่ือเตรียมความพร้อม รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของโรงเรียน

และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้กับผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ครูผู้รับผิดชอบด้าน ICT 
โรงเรียนละ 3 คน จ านวน 108 โรงเรียน รวม 324 คน คณะท างาน 14 คน รวมทั้งสิ้น 338 คน 
  2. จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เขตสุจริต" บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ตาก เขต 1 จ านวน 60 คน ระยะเวลา จ านวน 1 วัน 
  3. ผู้บริหารในสังกัดร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ประจ าปี 2564 
   4.1 ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรในสังกัด จ านวน 122 คน ระยะเวลา จ านวน 1 วัน 
   4.2 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 จ านวน 58 คน 
ระยะเวลา จ านวน 1 วัน 
  5. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ จ านวน 5 เล่ม 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. สถานศึกษาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสด้วยระบบ ITA Online ในสถานศึกษา 
  2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ได้สอดคล้องกับบริบทมีสถานศึกษา 
  3. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และนักเรียนคุณภาพเป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
  4. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา ตาก เขต 1 ได้รับ
การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
  5. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 มีความตระหนัก ความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
  6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้รับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
และมีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม 
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4. วิธีด าเนินการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณด าเนินการ ตุลาคม 2563 นายพชัญภณ,  
นายสุรศักดิ ์

2 จัดประชุมท าความเข้าใจในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้กบั
ผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ครูผู้รับผิดชอบ
ด้าน ICT โรงเรียนละ 3 คน จ านวน 108 โรงเรียน รวม 324 
คน คณะท างาน 14 คน รวมทัง้สิ้น 338 คน จ านวน 1 วัน 
โดยการประชุม Video Conference (วีดีโอคอนเฟอเรนซ์) 

พฤษภาคม 2564 นายพชัญภณ,  
นายสุรศักดิ ์

3 จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เขตสุจริต" บุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  
จ านวน 58 คน ระยะเวลา จ านวน 1 วัน 

พฤษภาคม 2564 นายพชัญภณ,  
นายสุรศักดิ ์

4 จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ การท าเว็บไซต์ จ านวน 108 คน 
ระยะเวลา จ านวน 1 วัน โดยการประชุม Video Conference 
(วีดีโอคอนเฟอเรนซ์) 

มิถุนายน 2564 นายพชัญภณ,  
นายสุรศักดิ,์ 
นายสนัทัศน ์

5 นิเทศติดตาม แนะน าช่วยเหลือสถานศึกษา ในการน าหลักสูตร
ไปใช้และการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) และ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ด้วยระบบ ITA Online 

มิถุนายน – 
กันยายน 2564 

ศึกษานิเทศก์ 
ทุกคน 

6 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษป์ระจ าปี 2564 
-การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการประชุม
ชี้แจงแนวทางในการตอบแบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก (EIT) ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรในสังกัด 
จ านวน 122 คน ระยะเวลา จ านวน 1 วัน  โดยการประชุม 
Video Conference (วีดีโอคอนเฟอเรนซ์) 

กรกฎาคม 2564 นายพชัญภณ,  
นายสุรศักดิ ์

7 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษป์ระจ าปี 2564 
-การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
บุคลากรในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 จ านวน 58 คน ระยะเวลา จ านวน 1 วัน 

กรกฎาคม 2564 นายพชัญภณ,  
นายสุรศักดิ ์

8 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิโครงการ จ านวน 5 เล่ม กันยายน 2564 นายพชัญภณ,  
นายสุรศักดิ ์
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

6. งบประมาณที่ใช้ จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมท าความเข้าใจใน

การเสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม และ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ในสถานศึกษา 
108 โรงเรียน (ผู้บริหารครูที่รับผดิชอบ
โครงการ และครูทีร่ับผดิชอบการลงระบบ
ข้อมูลเว็บไซต์ รวม 3 คน) โดยการประชุม 
Video Conference (วีดีโอคอนเฟอเรนซ์) 
- จัดท าคู่มือประกอบการประชุมฯ 

0 - - 
 

- 0 
 
 
 
 
 
 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
การท าเว็บไซต์ จ านวน 108 คน 
ระยะเวลา จ านวน 1 วัน 
โดยการประชุม Video Conference 
(วีดีโอคอนเฟอเรนซ์) 
- จัดท าคู่มือประกอบการประชุมฯ 

0 - - - 0 
 
 
 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตาม แนะน า
ช่วยเหลือสถานศึกษา ในการน าหลักสูตร
ไปใช้และการด าเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) และ
การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
ด้วยระบบ ITA Online 

0 - - - 0 

4 กิจกรรมที่ 4 จัดการประชุมเตรียมความ
พร้อมการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ประจ าปี 2564 
-การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ด าเนินการประชุมช้ีแจง
แนวทางในการตอบแบบวัดการรบัรู้ 
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรในสังกัด 
จ านวน 122 คน จ านวน 1 วัน  
โดยการประชุม Video Conference 
(วีดีโอคอนเฟอเรนซ์) 

0 - - - 0 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน รวม 
5 กิจกรรมที่ 5 จัดการประชุมเตรียมความ

พร้อมการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ประจ าปี 2564 
-การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ด าเนินการประชุมช้ีแจง
แนวทางด าเนนิการให้บุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี จ านวน 60 คน 
จ านวน 1 วัน 

9,680 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง พร้อม
เครื่องดื่ม ผู้บริหารและครูผูส้อนที่เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 58 คนๆ ละ 170 บาท 
(170 บาท x 58 คน x 1 วัน) 

 9,680 
 

  

9,680 
 

6 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ  
  - ค่าจัดท าเอกสารรายงาน  
จ านวน 2 เลม่ ๆ ละ 70 บาท  

140  140  140 

รวมงบประมาณ 10,000 9,680 140 - 10,000 

หมายเหตุ ขอใช้งบประมาณในลักษณะถัวจ่ายตามจ านวนจริงทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. โรงเรียนขาดครูที่ความรู้เรื่องการท าเว็บไซต์ 
  2. บุคลากรในสังกัดมีความคิดเห็นตามเกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกัน  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. ด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ติดตามการด าเนินงานเป็นระยะโดยผ่าน ผู้อ านวยการกลุ่ม
งานที่รับผิดชอบ 
  2. ประชุมชี้แจงและพัฒนาบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน ให้มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต 
โปร่งใส ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  3. ก าชับให้บุคลากรวางแผนการท างานให้สอดคล้องกับปฏิทินที่ก าหนด 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ ของจ านวนผู้บริหารในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ ของจ านวนผู้บริหารและครูผู้สอน ในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ด้วยระบบ ITA Online ในสถานศึกษา  
3. ร้อยละ ของจ านวนครูผู้สอนในสังกัด จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแนวทางที่
หลักสูตรหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
4. ร้อยละ ของจ านวนโรงเรียนในสังกัด ได้รับการนิเทศติดตามเพ่ือให้ค าแนะน า ช่วยเหลือใน
เรื่องการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
5. ร้อยละ ของจ านวนบุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักรู้ และได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต 
6. ร้อยละ ของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมมีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ร้อยละ ของความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบบริหารจัดการงานสื่อสารเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต (ช่องทาง/การน าเสนอข้อมูล)(โครงการโรงเรียนสุจริต) 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของสถานศึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสด้วยระบบ ITA Online ในสถานศึกษา 
2. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ได้สอดคล้องกับบริบทมีสถานศึกษา 
3. ร้อยละของครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
จุดประสงค์การเรียนรู้ และนักเรียนคุณภาพเป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
4. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 มีความตระหนัก 
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ให้เป็นไป  ในทิศทางเดียวกัน 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้รับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) และมีผลการประเมินสูงกว่าปีที่ผ่านมา 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
มากกว่า 

ร้อยละ 87 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตรก าหนด เป็นไปตามช่วงวัย และน าความรู้ที่ได้รับจากโรงเรียน

ไปเผยแพร่ต่อผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมท่ีตนเองอยู่อาศัย  
2. นักเรียนครู ผู้บริหาร ตลอดจนชุมชน สังคม มีคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกันป้องกันการทุจริต  

ปัญหาคอร์รัปชันลดลง และดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยมีค่าคะแนนสูงขึ้น 
3. บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว  และ

ผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 
4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการท่างาน 

ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัด 

และประชาชนทั่วไป ว่าเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน  



246 
 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
พฤษภาคม 

2564 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 

สถานศึกษา นายพัชญภณ,  
นายสุรศักดิ์ 

พฤษภาคม 
2564 

จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เขตสุจริต" 
บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ตาก เขต 1 

อาคารแม่ 80 
สพป.ตาก เขต 1 

นายพัชญภณ,  
นายสุรศักดิ์ 

มิถุนายน 
2564 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การท าเว็บไซต์  สถานศึกษา นายพัชญภณ,  
นายสุรศักดิ์, 
นายสันทัศน์  

มิถุนายน – 
กันยายน 2564 

นิเทศติดตาม แนะน าช่วยเหลือสถานศึกษา ใน
การน าหลักสูตรไปใช้และการด าเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  

รร.ในสังกัด ศึกษานิเทศก์ 
ทุกคน 

กรกฎาคม 
2564 

จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบ
ส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ประจ าปี 2564 
-การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA)  
ของสถานศึกษา 

สถานศึกษา นายพัชญภณ,  
นายสุรศักดิ์ 

กรกฎาคม 
2564 

จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบ
ส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ประจ าปี 2564 
-การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA)  
ของเขตพ้ืนที่ 

อาคารแม่ 80 
สพป.ตาก เขต 1 

นายพัชญภณ,  
นายสุรศักดิ์ 

กันยายน 
2564 

จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
จ านวน 5 เล่ม 

สพป.ตาก เขต 1 นายพัชญภณ 
สารสา 
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โครงการ             การพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
เพื่อพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาและการพัฒนาเครือข่ายครูวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ     1. นางพัทยา  ชมถนอม  2.นางวริญญา  นันทโกมล และคณะศึกษานิเทศ 
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
  เบอร์โทรศัพท์ 
  E-mail :  
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 
.......................................................................... ....................................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นไป เพ่ือที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้น
ให้นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลามีการออกแบบระบบ
การเรียนรู้ใหม่ ด้วยการเปลี่ยนแปลงบทบาทครูจากผู้สอนเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า รวมถึงเป็นนักออกแบบ
กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นส าคัญ มุ่งการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้มีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบเครือข่าย โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะ
และคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนดไว้ เ พ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนู ญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้น ามาก าหนดเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นเร่งรัด
ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ
ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน ซึ่งรวมถึงมีการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการให้บริการที่ดีเร่งรัด
การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุง
ระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า เน้นการมีส่วนร่วมและการประสานงาน สามารถใช้เครือข่าย
การพัฒนาการศึกษาระหว่างกลุ่มบุคคล โรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ 
องค์กรเอกชน องค์กรชุมชนและองค์กรสังคมอ่ืน ซึ่งจากยุทธศาสตร์ข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้น ามาก าหนดเป็นนโยบายส าคัญที่มุ่งเน้นให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกิดจาก
การร่วมแรงร่วมใจในการวางเป้าหมายการพัฒนาให้เหมาะสมบนพ้ืนฐานของบริบทแต่ละพ้ืนที่ แต่ละโรงเรียน 
โดยมีเป้าหมายที่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งคุณภาพผู้เรียนจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยกระบวนพัฒนา  
เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จ 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
กระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งทั้ง 3 กระบวนการต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน บุคลากรที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอีกทั้งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยสนับสนุนการบริหารเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินไปได้อย่างมีคุณภาพ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงมอบหมายให้เป็นภารกิจส าคัญที่ทุกกลุ่มงาน
ในองค์กรต้องน าลงสู่การปฏิบัติ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มงานหนึ่ง
ที่ท าหน้าที่ในการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน ประสานงาน ก ากับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาให้คุณภาพการศึกษา 
โดยมุ่ ง เน้นการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาด้านวิชาการซึ่ งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพ
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การจัดการเรียนการสอนของครู ที่มีเป้าหมายที่การพัฒนาอยู่ที่คุณภาพของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
ที่เกิดจากการใช้ห้องเรียนเป็นฐานการพัฒนาไปสู่คุณภาพ และประสานการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่นโยบายก าหนด กลุ่มนิเทศ ติดตามจึงได้ก าหนดให้ด าเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการนิเทศ ภายในสถานศึกษาและการพัฒนาเครือข่ายครูวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  
2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานและการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาร่วมกับเครือข่าย

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาให้กับโรงเรียน    

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จ านวน 108 โรงเรียน
ได้รับการนิเทศ ติดตาม อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
  2. ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้รับการส่งเสริมการพัฒนางานร่วมกับครูเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 เชิงคุณภาพ 
  1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 สามารน าผลการนิเทศ 
ติดตามไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับครูเครือข่ายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา
คุณภาพและน าไปสู่การค้นพบแนวทางการพัฒนาที่มีคุณภาพ 
  3. โรงเรียนน าผลการนิเทศภายในไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  
กิจกรรม ระยะเวลาปฏิบัตงิาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัตปิระสานแผนการด าเนินงานพฒันา   
การนิเทศภายในสถานศึกษา  

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2564 

นางพทัยา  ชมถนอม 
นางวริญญา นนัทโกมล 

2. นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะศึกษานิเทศก์ 

มกราคม – กันยายน 
2564 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

3. ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลการนิเทศ (PLC)  2 คร้ัง  มกราคม - กันยายน  
2564  

นางพทัยา   ชมถนอม , 
นางวริญญา นนัทโกมล 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน  

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและจัดท ารายงาน    
การนิเทศ ติดตาม  

กันยายน 2564 และ
มีนาคม 2565 

นางวริญญา นนัทโกมล,
นางพทัยา  ชมถนอมและ
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 



249 
 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา  พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 
 สถานที่ด าเนินการ  
   1. ห้องประชุมอาคารแม่ 80 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
   2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  
6. งบประมาณ  
   ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1  
จ านวน  130,000 บาท  ( หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน )      

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติประสานแผนการด าเนินงานพัฒนา 
การนิเทศภายในสถานศึกษา 
   - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ 2 รุ่น รุ่นละ 125 คน  
   - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ 2 รุ่น ๆ ละ 
125 คน 
   - จัดท าเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 250 ชุด 

 
 

25,000 
17,500 

 

 
 

 
 

25,000 
17,500 

 

 
 
 
 
 

2. ประชุมแลกเปลี่ยนผลการนิเทศของศึกษานิเทศก์ 
ระหว่างปีการศึกษา (PLC) 2 ครั้ง 
    - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 2 มื้อ จ านวน 15 คน  
    - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 4 มื้อ  
จ านวน 15 คน 

 
 

1,500 
2,100 

  
 

1,500 
2,100 

 
 
 
 

3. นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564  
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง 25 คน จ านวน 15 วัน/ปีการศึกษา 
    - ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง  

 
 

45,000 
30,000 

  
 

45,000 
30,000 

 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศและการจัดท า
รายงานการนิเทศ ติดตาม 
    - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 2 มื้อ 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 4 มื้อ  
    - ค่าวัสดุส าหรับการจัดการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
และการจัดท าสรุปผลการนิเทศและจัดท ารายงานประจ าปี 

 
 

1,500 
2,100 
5,300 

  
 

1,500 
2,100 

 

 
 
 
 

5,300 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  130,000  124,700 5,300 
 หมายเหตุ : ขอใช้งบประมาณในลักษณะขอถัวจ่ายตามจ านวนจริงทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. ภาระงานที่แทรกซ้อนจากนโยบายเร่งด่วน และภาวะการณ์ด้านโรคระบาดที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อก าหนดการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
  2. ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ เช่น หลังจากการด าเนินกิจกรรมไม่ได้น าผลการพัฒนาไปใช้   
ขาดการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ขาดการสรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ เป็นต้น 
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 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
   1.  ก าหนดปฏิทินการด าเนินโครงการที่ชัดเจนแจ้งเป็นแผนปฏิบัติการต่อผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือน าไป
ก าหนดเป็นแผนงานของศึกษานิเทศก์แต่ละคน 
   2. เพ่ิมแนวทางและช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น  
  3. จัดท าคู่มือการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานส าหรับครูเครือข่าย พร้อมทั้งมีการประสาน 
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
1. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 108 โรงเรียน มีแผน/กิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ส าหรับ
ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ 
2. ศึกษานิเทศก์ มีแนวทางในพฒันาคุณภาพผา่นกระบวนการ PLC 
3. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 108 โรงเรียน ได้รบัการนิเทศ ตดิตามการพัฒนาคุณภาพอย่างมีประสทิธิภาพ 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สามารถด าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพเปน็ไปตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
2. ศึกษานิเทศก์สามารถน าแนวทาง/แนวคิดที่ได้จากกระบวนการ PLC  
3. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนด าเนินกิจกรรมการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและน าผลที่ได้  ไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
4. โรงเรียนในสงักัดทุกโรงเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สงูขึน้เมือ่เทียบกบัผลสัมฤทธิ์ของตนเอง 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 95 

 
ร้อยละ 80 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. ศึกษานิเทศก์ทุกคนสามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
 2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสามารถประสานการพัฒนาร่วมกับครูเครือข่ายของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ปฏิทินการด าเนินงาน 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

9-10 พฤศจิกายน 
2563 

 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาครู
เครือข่ายสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ/ 
แต่งตั้งคณะกรรมการ/จัดท าโครงการ 

ห้องประชุม
อาคารแม่ 80 

นางวริญญา นันทโกมล 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

26-28 พฤศจิกายน 
2563 
 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการนิเทศ การจัดการศึกษา 
ประจ าปี 2563/จัดท าโครงการ/
จัดท าเครื่องมือ/แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 

นอกสถานที่ นางพัทยา  ชมถนอม 
และคณะศึกษานิเทศก์ 
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โครงการ              การจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามประจ าปี เพ่ือการพัฒนาเครือข่าย 
   การนิเทศ ติดตามอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ                                   
ผู้รับผิดชอบ     1. นางพัทยา  ชมถนอม  2.นางวริญญา  นันทโกมล และคณะศึกษานิเทศก์ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท์ 
 E-mail :  
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤศจิกายน 2563 – พฤศจิกายน 2563 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

1. หลักการและเหตุผล 
กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่ง ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญ

ของการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่นอกจากกระบวนการจัดการเรียนรู้และกระบวนการบริหาร ซึ่งการท างาน
ด้านการนิเทศของศึกษานิเทศก์ จ าเป็นต้องอาศัย “ศาสตร์” ที่เป็นองค์ความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
และต้องมีสมรรถนะในการท างานที่หลากหลาย เพื่อน าไปสู่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่บ่งชี้ถึงความสามารถ
ในการปฏิบัติอย่างครอบคลุม ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการน าความรู้ความสามารถที่มีอยู่
ไปปฏิบัติหน้าที่ทางการนิเทศผ่านการใช้ “ศิลปะ”ส่วนบุคคล ในการที่จะสื่อสาร โน้มน้าว จูงใจ สร้างความเชื่อใจ 
เชื่อถือ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการนิเทศและตัวศึกษานิเทศก์ ในการที่เสริมสร้าง สนับสนุน  
ให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
และสถานศึกษาได ้   

กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจะสามารถด าเนินไปอย่างมีคุณภาพได้
ย่อมประกอบด้วยปัจจัยหลายด้าน โดยปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อกระบวนการท างาน คือ การวางแผน
การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะถูกก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม
ประจ าปี เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ที่จะส่งผลถึงคุณภาพการเรียนการสอน
และคุณภาพของผู้เรียน โดยในยุคปัจจุบันการพัฒนาที่มีคุณภาพต้องเกิดจากความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
หลายฝ่าย ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการในการพัฒนา และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลของการพัฒนานั้น  
การนิเทศ ติดตามจึงมุ่งเน้นให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียน ชุมชน ศึกษานิเทศก์ 
ครู และผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบเครือข่ายการพัฒนาทางวิชาการ ซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงรุก
ที่มีเป้าหมายอยู่ที่คุณภาพผู้เรียนที่จะส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาก าหนดกิจกรรมส าคัญ 2 กิจกรรม คือ การจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ ทั้งนี้เพ่ือมุ่งให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 1 ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ 
ติดตามประจ าปี 2564 เพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ติดตามอย่างมีคุณภาพขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามประจ าปีงบประมาณ 2564    
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการพัฒนาวิชาการ 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพประจ าปี 
  2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีเครือข่ายการพัฒนาทางวิชาการครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3. กลุ่มโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีครูเครือข่ายประจ า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 เชิงคุณภาพ 
  1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
ที่มีคุณภาพส่งผลให้สามารถด าเนินกิจกรรมการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับครูเครือข่ายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ครูเครือข่ายในแต่ละกลุ่มสาระศึกษานิเทศก์ทุกคนสามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 
ได้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีได้อย่างมีคุณภาพ 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานการพัฒนาเครือข่าย
ทางวิชาการ 

9-10 
พฤศจิกายน 2563 

นางวริญญา  นันทโกมล 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน  

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศการ
จัดการศึกษา ประจ าปี 2564/จัดท าโครงการ/จัดท า
เครื่องมือ/แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

26-28 
พฤศจิกายน 2563 

นางพัทยา ชมถนอม และ 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา  พฤศจิกายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ  

   1. ห้องประชุมอาคารแม่ 80 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
   2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

6. งบประมาณ  
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1   
จ านวน 50,400.- บาท  (ห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)      

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติพฒันาครูเครือข่ายสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ/ แตง่ตั้งคณะกรรมการ/จัดท าโครงการ 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 1 มื้อ 260 คน  

9,100  
 

 
9,100 

 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏบิัติการนิเทศ  
การจัดการศึกษา ประจ าปี 2563/จัดท าโครงการ/ 
จัดท าเครื่องมือ/แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
- ค่าที่พัก จ านวน 15 คน คนละ 600 จ านวน 2 คืน 
- ค่าเช่ารถตู้ จ านวน 1 คนั จ านวน 3 วนั  
- ค่าชดเชยน้ ามนัเชึ้อเพลิง จ านวน 1 คัน ไป-กลับ 
- เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คนละ 240 บาท จ านวน 15 คน 3 วนั 
- ค่าจัดท าเอกสารแผนปฏบิัติการ จ านวน 30 เล่ม    

41,300 
 
 
 
 

  
 
 

18,000 
8,400 
2,600 

10,800 

 
 
 
 
 
 
 

1,500 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  50,400  48,900 1,500 

หมายเหตุ : ขอใช้งบประมาณในลักษณะขอถัวจ่ายตามจ านวนจริงทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. ภาระงานที่แทรกซ้อนจากนโยบายเร่งด่วน และภาวะการณ์ด้านโรคระบาดที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การก าหนดการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
  2. ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ เช่น หลังจากการด าเนินกิจกรรมไม่ได้น าผลการพัฒนาไปใช้ 
ขาดการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ขาดการสรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ เป็นต้น 
  3. ครูเครือข่ายขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งอาจส่งให้การพัฒนา
ไม่เปน็ไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
  1. ก าหนดปฏิทินการด าเนินโครงการที่ชัดเจนแจ้งเป็นแผนปฏิบัติการต่อผู้เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือน าไป
ก าหนดเป็นแผนงานของศึกษานิเทศก์แต่ละคน 
  2. เพิ่มแนวทางและช่องทางที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับรับการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดขึ้น  
  3. จัดท าคู่มือการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานส าหรับครูเครือข่าย พร้อมทั้งมีการประสาน 
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
1. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2564  
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีเครือข่ายในการพัฒนากิจกรรม
ทางวิชาการครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
3. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีครูเครือข่ายในการร่วมพัฒนางาน
ด้านวิชาการในทุกกลุ่มเครือข่าย 
4. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีครูเครือข่ายในการร่วมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 

เชิงคุณภาพ 
1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูเครือข่ายทุกคนได้รับการพัฒนาและสามารถประสานการพัฒนาร่วมกับครูในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ศึกษานิเทศก์ สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับครูเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลสัมฤทธิ์
ของตนเอง 

 
ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 95 
ร้อยละ 80 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. ศึกษานิเทศก์ทุกคนสามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
 2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสามารถประสานการพัฒนาร่วมกับครูเครือข่ายของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ปฏิทินการด าเนินงาน 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

9-10 พฤศจิกายน 
2563 

 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาครูเครือข่ายสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ/ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ/จัดท าโครงการ 

ห้องประชุม
อาคารแม่ 80 

นางวริญญา นันทโกมล 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

26-28 พฤศจิกายน 
2563 

 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ
นิเทศ การจัดการศึกษา ประจ าปี 2563/
จัดท าโครงการ/จัดท าเครื่องมือ/แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการ 

นอกสถานที่ นางพัทยา ชมถนอม 
และคณะศึกษานิเทศก์ 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

โครงการ  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประจ าปีงบประมาณ  2564 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1.น.ส.พรทิพย์  เฉียบแหลม  e-mail : por_thip.cheap@hotmail.com 
                              2.นายสุรศักดิ์  เอ่ียมทุเรียน  e-mail : iamthurian 1 @ hotmail.com 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   เดือนธันวาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 
............................................................................................................................. ................................................. 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” 

ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดรับกับค ากล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียม
และครอบคลุมทั่วประเทศเพ่ือลดความเหลี่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยโรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครู
มีความพร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ  สร้างการมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหาร การจัดการสถานศึกษาของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน  
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จ าเป็นต่อการธ ารงตน ด ารงชีวิตในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 
ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน น าไปสู่การลด
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ 2564 จะเริ่มด าเนินการใน
โรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ (Stand Alone) ตามล าดับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาการศึกษาไทยในเชิงระบบอย่างแท้จริง 

โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้บรรลุเป้าหมาย โดยเร่งด าเนินการโครงการให้เป็น
รูปธรรมและมีความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของสถานศึกษา ( ITA) และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ  และ
สุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน 
อย่างมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน 

2.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะศักยภาพ
และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 
สร้างคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน 

2.3 เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนได้เติบโต
เป็นพลเมืองดี  มีทักษะวิชาการ  ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  (1)  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลๆ ละ 1 โรงเรียน  รวม  27  โรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  (1) บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีความตระหนัก มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส 
  (2) นักเรียน ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีความตระหนัก ความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส 
  (3) ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้  
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักเรียน  ได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง 
4.วิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดกิจกรรมประชุมผู้บริหาร ครูวิชาการและ

คณะท างาน จ านวน  65  คน เพ่ือชี้แจง
วิธีการด าเนินงาน 

15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวพรทิพย์ เฉียบแหลม 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

2 จัดค่าเดินทางให้คณะผู้บริหารไปประชุม
ระดับภูมิภาค 

มิ.ย. 63 – 30 ก.ย. 64 นางสาวพรทิพย์ เฉียบแหลม 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

3 จัดกิจกรรมนิเทศ ติดตามการด าเนินงานใน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

30 ก.ย. 64 นางสาวพรทิพย์ เฉียบแหลม 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาธันวาคม 2563 – 30 กันยายน 2564   
สถานที่ด าเนินการ  ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1  สถานที่จัดประชุมระดับภูมิภาค 

และโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 
6. งบประมาณ  จ านวน  60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้.- 

กิจกรรมและรายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วยนับ) 
งบประมาณทีใ่ช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1.ประชุมผา่นระบบ On line  
ให้กับผู้บริหาร ครูวิชาการและคณะท างาน 
เพื่อชี้แจงวิธีการด าเนนิงาน 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

ผู้บริหาร ครูวิชาการ 
และคณะท างาน  
65 คน 
 

- - - - 

2.จัดค่าวัสดุในการน าเสนอผลงาน, 
ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ+ 
ค่าที่พัก+ค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับคณะผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้องในการไปน าเสนอผลงาน
ระดบัภูมิภาค 28 คน x4 บาท/กม.X 2 เที่ยว 

คณะผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องไปประชุม
ระดับภูมิภาค 
 28 คน 
 

2,000 
 
 
 

2,000 
 
 
 

3,000 
 
 
 

7,000 
 
 
 
 

3.นิเทศ ติดตามผลการด าเนนิงาน 
ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 1,000 2,000  3,000 

รวมทั้งหมด 3,000 4,000 3,000 10,000 
 (งบประมาณถัวจา่ยทุกรายการ) 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 
  1.1 ระยะเวลาด าเนินการมีความกระชั้นชิด 
  1.2 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีภาระงานมาก 
  1.3 การรายงานผล ตรวจสอบรายงานผลไม่ทันเวลา ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนตามความจ าเป็น 
 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  2.1 ด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ 
  2.2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ 100 โรงเรียนประจ าต าบล ๆ ละ  1  โรงเรียน 

 
ระดับ  3 

เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 80 ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ต้องมีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
เป็นสถานศึกษา คุณธรรม มีความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา(ITA) และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพและสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียน
ศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน 
อย่างมั่นคง มั่นค่ังและยั่งยืน 
2.ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริหารและสวัสดิการทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและเป็นธรรม 
4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา(Intelligence Quotient) 
ความฉลาดทางอารมณ์(Emotional Quotient) มีทัศนคติ(Attitude) มีพัฒนาการ
ด้านร่างกายสมวัย(Physical) และมีพัฒนาทักษะชีวิตและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เมื่อจบการศึกษามีงานท าอย่างมั่นคง  มั่งค่ังและยั่งยืน 
5. ร้อยละ 80 ได้รับความร่วมมือในการส่งเสริม  สนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้ง
เอกชน บ้าน/วัดศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐและโรงเรียนในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

 
ระดับ  3 

 
 
 
 

ระดับ  3 
ระดับ  3 

 
ระดับ  3 

 
 
 

ระดับ  3 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีมาตรฐานตามบริบทของตนเอง เกิดความเท่าเทียม ครอบคลุม 

ทั่วประเทศลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัด

และประชาชนทั่วไป ว่าเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
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ปฏิทินการด าเนินงาน 
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประจ าปีงบประมาณ  2564  

 
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
กุมภาพันธ์ - 

มีนาคม 2564 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการฯ ประชุมคณะท างาน 
เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  

สพป.ตาก 
เขต 1 

นางสาวพรทิพย์  เฉียบแหลม
และคณะท างาน 

พฤษภาคม - 
มิถุนายน 2564 

จัดกิจกรรมประชุมผู้บริหาร ครู
วิชาการและคณะท างานผ่านระบบ 
On line  จ านวน  65 คน เพ่ือชี้แจง
วิธีการด าเนินงาน 

สพป.ตาก 
เขต 1 

นางสาวพรทิพย์  เฉียบแหลม
และคณะท างาน 

กรกฎาคม  - 
สิงหาคม 2564 

คณะผู้บริหารไปประชุมระดับภูมิภาค  สพป.ตาก 
เขต 1 

นางสาวพรทิพย์  เฉียบแหลม
และคณะท างาน 

สิงหาคม  - 
กันยายน  2564 

นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานใน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

สพป.ตาก 
เขต 1 

นางสาวพรทิพย์  เฉียบแหลม
และคณะท างาน 

กันยายน  2564 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน สพป.ตาก 
เขต 1 

นางสาวพรทิพย์  เฉียบแหลม
และคณะท างาน 
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โครงการ การศึกษารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงาน 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ นางร าเพย  อุดมวงษ ์และคณะ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท์ 
 E-mail : 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ – เมษายน  ๒๕๖๔ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  

มุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา รวมทั้งการเป็นคนที่มี
คุณธรรมน าความรู้ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ดังนั้นโรงเรียนจึงเป็นองค์กร
ที่มีความส าคัญในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  
ภารกิจของโรงเรียนจึงมีความส าคัญต่อการด าเนินงานเป็นอย่างยิ ่ง ซึ ่งจะท าให้การพัฒนาการศึกษา
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ   

ในปีการศึกษาที่ผ่านมาปัญหาขาดแคลนครูและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครูไม่ครบชั้นเรียน 
งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ประกอบกับนักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มี
ฐานะยากจน ไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้บุตรหลานได้ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้
ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ นักเรียนขาดโอกาสในการได้รับการศึกษา
อย่างที่มีคุณภาพ และโรงเรียนขนาดเล็ก ยังขาดคุณภาพ เนื่องจากส่วนใหญ่ขาดความพร้อมด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
ครูไม่ครบชั้น ครูขาดทักษะการสอนเด็กที่มีหลายกลุ่มอายุในห้องเดียวกัน ขาดครุภัณฑ์ และสื่ออุปกรณ์ 
กระบวนการเรียนการสอนไม่สามารถจัดได้ครอบคลุมหลักสูตร ตลอดจนครู ผู้บริหารขาดขวัญและก าลังใจ 
นอกจากนี้ชุมชนและผู้ปกครองก็ไม่มีความพร้อมที่จะสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานให้มีคุณภาพถึงมาตรฐานได้   

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ มีโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัด จ านวน ๖๔ โรงเรียน เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ จึงได้เสนอโครงการนี้ขึ้นเพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพสูงขึ้น  

๒. วัตถุประสงค์.  
๒.๑  เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีประสิทธิภาพ 
๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบขนาดของโรงเรียนกับผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ จ านวน ๖๔ โรงเรียน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑  ได้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ 
  ๓.๒.๒  มีแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพและมีความยั่งยืน 
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๔. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
 ๔.๑ ลักษณะกิจกรรม 
  ๔.๑.๑ ประชุมคณะกรรมการ  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและสร้างเครื่องมือ 
  ๔.๑.๒  เก็บข้อมลูภาคสนามโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  จ านวน  ๖๔  โรงเรียน 
  ๔.๑.๓  วิเคราะห์ข้อมูล 
  ๔.๑.๔  เขียนรายงาน/ท ารูปเล่ม 
 ๔.๒ กิจกรรมด าเนินงาน 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
วิธีด าเนินการ/ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. ๑.  ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๒. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
และสร้างเครื่องมือ 
 

๑. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๒. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- สร้างแบบสังเกต 
- สร้างแบบสัมภาษณ์ 

กรกฎาคม –  
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

นางร าเพย อุดมวงษ์ 
และคณะ 

๒. เก็บข้อมูลภาคสนาม
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด   

เก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้ 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสัมภาษณ์ 

ธันวาคม ๒๕๖๓ - 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

นางร าเพย อุดมวงษ์ 
และคณะ 

๓. วิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
และหาค่าทางสถิติ 

มีนาคม  ๒๕๖๔ นางร าเพย อุดมวงษ์ 
และคณะ 

๔. เขียนรายงาน/ท ารูปเล่ม 
 

เขียนรายงานตามรูปแบบ 
การวิจัย 

เมษายน  ๒๕๖๔ นางร าเพย อุดมวงษ์ 
และคณะ 

 
๕. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ 

เงินงบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยขอรับการสนับสนุนจาก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ รวม 
1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและ

สร้างเครื่องมือ  จ านวน  ๒  วนั 
๑๐ คน ๓,๔๐๐   ๓,๔๐๐ 

2 เก็บข้อมูลภาคสนามโรงเรียนขนาดเล็ก 
ในสังกัด   

๖๔ รร. ๑๓,๕๐๐   ๑๓,๕๐๐ 

3 วิเคราะห์ข้อมูล ๑๐  คน ๕,๑๐๐   ๕,๑๐๐ 

4 เขียนรายงาน/ท ารูปเล่ม ๑๐  เล่ม  ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ 

รวม  ๒๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ 
หมายเหตุ   งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.๑ โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ มีรูปแบบการบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
6.๒ โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ มีแนวทางในการบริหารจัดการ

ที่มีคุณภาพและมีความยั่งยืน 
6.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑มีข้อมูลส าหรับวางแผนการบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ปฏิทินการด าเนินงาน 

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
กรกฎาคม –   

สิงหาคม ๒๕๖๓ 
การสร้างเครื่องมือ สพป.ตาก เขต 1 นางร าเพย อุดมวงษ์ 

และคณะ 
ธันวาคม  ๒๕๖๓ - 

 กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
เก็บข้อมูลภาคสนามโรงเรียนขนาดเล็ก 
ในสังกัด   

โรงเรียนขนาดเล็ก นางร าเพย  อุดมวงษ์
และคณะ 

มีนาคม  ๒๕๖๔ วิเคราะห์ข้อมูล โรงเรียนขนาดเล็ก นางร าเพย  อุดมวงษ์
และคณะ 

เมษายน   ๒๕๖๔ เขียนรายงาน/ท ารูปเล่ม โรงเรียนขนาดเล็ก นางร าเพย  อุดมวงษ์
และคณะ 
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โครงการ ประชุมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 

สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวรัชเกล้า อ าพลพันธ์  
 กลุ่มอ านวยการ 
 เบอร์โทรศัพท์ 
 E-mail : 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ................................................. 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีภารกิจรับผิดชอบในการบริหารการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด ทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษา การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล รวมทั้ง
ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาขั้ นพื้นฐานในเขตพ้ืนที่ 
ที่รับผิดชอบให้เกิดผลสัมฤทธิ์พึงประสงค์ ดังนั้น ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด จะต้องด าเนินการบริหารการจัดการศึกษาแบบบูรณาการและน าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) อีกทั้ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีการกระจายอ านาจ
การบริหารและจัดการศึกษา ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ มาปรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษา จะท าให้เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี
มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ส่งผลถึงการจัดการศึกษาในยุคของการปฏิรูปการศึกษามีผลสัมฤทธิ์สูงและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างน่าพึงพอใจเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสนองต่อนโยบายของทางราชการ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  จึงได้จัดท าโครงการประชุมสัมมนา เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านนโยบาย ระเบียบ กฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง เป็นการให้บริการและการสร้างขวัญก าลังใจแก่ครู 
นักเรียน และบุคลากรที่ปฏิบัติในพ้ืนที่และเพ่ือให้ได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ และแนวปฏิบัติของทางราชการ
เพ่ือการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ของทางราชการต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
และน าไปปฏิบัติ ตลอดจนมีจิตส านึก สร้างจิตอาสาในการให้บริการในการบริหารและการจัดการศึกษา 
 2.2  เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ได้เสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและมีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิ ภาพและสร้างขวัญก าลังใจ
แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
       2.3 เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดได้พบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่ระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน 
 ๒.4 เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท างานร่วมกัน เกิดภาคีเครือข่ายในการประสานการท างานที่ดี 
รวมทั้งการปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน อันจะช่วยผลักดันให้ผลการด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 ๒.5 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๑ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
        ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
   1.  ผอ. สพป.    1 คน 
   2.  รองผอ. สพป.             3 คน 
   3.  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  107    คน 
  5.  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย                       9  คน 
  6.  ศึกษานิเทศก์   13 คน 
  7.  บุคลากรและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง           19 คน 
    รวมทั้งสิ้น 152 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
    3.2.1  ผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ 
กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตลอดจนการมีจิตอาสาการให้บริการแก่ครู ผู้บริหารและ
บุคคลอ่ืน ๆ ที่มาขอรับบริการ 
  3.2.2  ผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดมีแนวทางและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ และเป็นการสร้างขวัญ,บ ารุงขวัญให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบั ติงานในสถานศึกษาของ
พ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้ง 4 อ าเภอ 
  3.2.3  ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการท างานร่วมกัน และน าไปสู่การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน 

4.  กิจกรรมการด าเนินงาน 
 ๔.๑ กิจกรรมการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.ตาก เขต ๑ 
          4.1.๑ ลักษณะกิจกรรม 
                ๑)  ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ (รองผอ. สพป./ผอ.กลุ่ม)  
     2)  ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ส าหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง   
  4.๑.๒  กิจกรรมด าเนินการ   

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ต.ค. ๖3 นางสาวรัชเกล้า อ าพลพันธ์ 
2. ด าเนินงานตามโครงการฯ 

2.1 ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (รองผอ. สพป./ผอ.กลุ่ม) จ านวน 24 ครั้ง 

2.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ส าหรับผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด 
สพป. ตาก เขต 1 จ านวน  4  ครั้ง   

2.3 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่ม และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 2 ครั้ง    

2.4 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด จ านวน 12 ครั้ง      

 
ต.ค. ๖3 – ก.ย. ๖4 

 
ต.ค. ๖3 – ก.ย. ๖4 

 
 

ต.ค. 63 – ก.ย.64 
 

ต.ค.63 – ก.ย.64 

 
นางสาวรัชเกล้า อ าพลพันธ์ 

3. ติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการฯ ม.ค. – ก.ย. ๖4 นางสาวรัชเกล้า อ าพลพันธ์ 
4. สรุปผลการด าเนินโครงการและรายงาน ก.ย. ๖4 นางสาวรัชเกล้า อ าพลพันธ์ 
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5.  งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ งบพัฒนา จ านวน 116,600บาท ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้    

กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วยนับ) 
งบประมาณทีใ่ช้ในโครงการ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าน้ ามัน รวม 
ประชุมผูบ้ริหารการศึกษา,
ผู้บริหารสถานศึกษา,
บุคลากรในสงักัด  
- ผู้เข้าประชุม (คอนเฟอเรนซ์) 
30 คน 
- ผู้เข้าประชุม  152 คน 
 

ในสถานที่ สพป.ตาก เขต 1  
ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ 
อาหารว่าง 30x35x2=2,100 
อาหารกลางวัน 30x100=3,000 
รวม 2 คร้ัง 
นอกสถานที ่
อาหารว่าง 152x50x2 =15,300 
อาหารกลางวัน ๑๕2x250 
=38,250 
รวม 2 คร้ัง  

116,600 - - 116,600 

รวมทั้งสิ้น 116,600 - - 116,600 
หมายเหตุ:ถัวจ่ายทุกรายงาน 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ตุลาคม ๒๕๖3 - กันยายน ๒๕๖4 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ 
และเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์การบริหาร จัดการศึกษาตลอดจน
มีจิตส านึก จิตอาสาในการให้บริการ 
2. ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเสนอ
แนวทางแกไ้ขปัญหาที่เกิดจาก การปฏิบัติงานได้ และท าให้การปฏิบัติงาน 
เกิดประสิทธิภาพ 
3. ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
และเข้าใจระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์การบริหารจัดการศึกษา 
4. ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาร่วมเสนอ
แนวทางแกไ้ขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานและท าให้การปฏิบตัิงานเกิด
ประสิทธิภาพที่ยั่งยืน 

- การสอบถาม 
 
 
- การสัมภาษณ ์
 
 
- การสอบถาม 

 
 
- การสัมภาษณ ์

- แบบสอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ ์
 
 

- แบบสอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ ์

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ

หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและน าไปปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตลอดจนมีจิตส านึก จิตอาสาในการให้บริการในการจัดการศึกษา 

8.2 ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานได้ 

8.3 ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีข้อคิดเห็นและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน  

8.๔ ส านักงานฯ มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
8.5 สถานศึกษามีคุณภาพต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้น 
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ปฏิทินการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
กิจกรรมการประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

 

วัน/เดือน/ปี สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
15 มกราคม 2564 ตาม สพป.ตาก เขต 1 

ก าหนด 
 

น.ส.รัชเกล้า อ าพลพันธ์  
15 เมษายน 2564 
15 กรกฎาคม 2564 
15 ตุลาคม 2565 

 

หมายเหตุ: ก าหนดการ/สถานที่เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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โครงการ พัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าและ 
 ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ        นางฬุริยา  บุตรนุช   
 กลุ่มอ านวยการ 
 เบอร์โทรศัพท์  086-9322401 
 E-mail : ruliyar159@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม – กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการให้บุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น ช่วยเพ่ิมทักษะความช านาญในการท างาน ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ องค์กรมีความคล่องตัว ก้าวทันโลก
ของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  โดยมีจุดมุ่งหมายสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร
ในหน่วยงานทุกกลุ่มเป้าหมาย และเพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายในการปฏิรูป
การศึกษารอบสองของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการด าเนินการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 เพ่ือให้บุคลากร
เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถน าสิ่งที่ได้ศึกษามาเปรียบเทียบกับสภาพการปฏิบัติงานจริง 
ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาและสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับบทบาทภารกิจหน้าที่ แนวทาง

และข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2.2 เพ่ือให้ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานและวิธีการปฏิบัติงาน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2.3 เพ่ือให้ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวได้รับการพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ 

และจิตส านึกในการปฏิบัติงาน 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างานและผู้เกี่ยวข้องจ านวน 70 คน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทุกคน 
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ และจิตส านึก ในการปฏิบัติงาน และน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางาน
ในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
  

mailto:ruliyar159@gmail.com
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ด าเนินการประชุมคณะท างาน วางแผนการจัดกิจกรรม  กรกฎาคม 2564 
2 จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.ตาก เขต 1 
- ศึกษาดูงาน หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 3  
ส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นกส.3 สพท.นทพ.) 
อ.สามเงา 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความช านาญและทักษะในวิชาชีพ ณ โรงเรียนใน
พ้ืนที่อ าเภอสามเงา จ านวน 2 โรงเรียน 

สิงหาคม 2564 

4 สรุป รายงานผล 30  กันยายน  2564 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
วันที่  มกราคม – กันยายน 2564 
สถานที่ด าเนินการ   

1. หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 3 ส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
(นกส.3 สพท.นทพ.) อ.สามเงา 

2. โรงเรียนในพ้ืนที่อ าเภอสามเงา จ านวน 2 โรงเรียน 

6. งบประมาณ 
 งบประมาณ 72,800 บาท ได้มาจาก งบ สพฐ./งบพัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

พัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
สังกัด สพป.ตาก เขต 1 จ านวน 70 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 70 คน ๆ ละ  

4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท (70X4X35=9,800) 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 70 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 

100 บาท (70X2X100=14,000) 
- ค่าอาหารเย็น จ านวน 70 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 

100 บาท (70x1x100=7,000) 
- ค่าเช่าที่พัก จ านวน 70 คน ๆ ละ 600 บาท 
(70x600=42,000) 

72,800  72,800  

รวม 72,800  72,800  
หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวยังไม่เข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  จัดให้มีการประชุมสัมมนาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ แนวทางและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และเกิดทัศนคติ และจิตส านึกในการปฏิบัติงานร้อยละ 100 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
- ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว จ านวน  70 คน 
เชิงคุณภาพ 
- ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  
เขต 1 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับบทบาทภารกิจหน้าที่ แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สามารถน ามาพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ และจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงาน 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวสังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับบทบาทภารกิจหน้าที่ แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถน ามาพัฒนาและ
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ และจิตส านึกในการปฏิบัติงานดีขึ้น มีประสิทธิภาพขึ้นและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

9.2 ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานและวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือน ามาใช้ ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

 
  

วันเดือนปี กิจกรรม สถานที ่
กรกฎาคม 2564 ด าเนินการประชุมคณะท างาน วางแผนการจัดกิจกรรม  สพป.ตาก เขต 1 
สิงหาคม 2564 อบรมพัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.ตาก เขต 1  
1. หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 3 ส านักงานทหาร
พัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นกส.3 สพท.นทพ.)    
อ.สามเงา จ.ตาก 
2. โรงเรียนในพ้ืนที่อ าเภอสามเงา จ านวน 2 โรงเรียน 
 

หน่วยส่งเสริมการเกษตร 
และสหกรณ์ท่ี 3 ,  
รร.บ้านวังไคร้ฯ และ  
รร.บ้านป่ายางตะวันตก 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

โครงการ  เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ        นางฬุริยา  บุตรนุช   
 กลุ่มอ านวยการ 
 เบอร์โทรศัพท์  086-9322401   
 E-mail : ruliyar159@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ธันวาคม  2563  ถึงวันที่  30  กันยายน  2564 
............................................................................................................................. .............................................. 

1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญยิ่งในการก ากับดูแลและสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การให้บริการ
ทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าส าหรับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาขึ้น เพ่ือใช้เป็นฐานแห่งการพัฒนา และเป็นเป้าหมายเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งคาดว่า
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งจะสามารถปรับปรุงพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานได้ครบถ้วนทุกแห่งในระยะเวลา
อันรวดเร็ว น าไปสู่การยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นได้อีกในอนาคตอันใกล้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
เทียบเคียงสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และก าหนด
รายละเอียดการด าเนินงานตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือน าไปสู่การปฏิบั ติจริงขึ้น เพ่ือเป็น
การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมของบุคลากรในสังกัด ตลอดจนส่งเสริม ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
การปฏิบัติงาน การพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยได้จัดโครงการการด าเนินงาน ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การด าเนินงานให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สามารถบริหารจัดการตามภารกิจได้ตามมาตรฐานส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จ านวน 61 คน  
 เชิงคุณภาพ 
  การขับเคลื่อนการด าเนินงานการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้เกิดประสิทธิภาพ 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล  
รวมถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ของกลุ่มใน สพป. 

มกราคม 2564 

2 แต่งตั้งคณะท างานและมอบหมายความรับผิดชอบบริหารจัดการ มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งระบบ เสนอ ผอ.สพป.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ลงนามค าสั่ง/มอบหมายงาน 

มกราคม 2564 

3 การน าเสนอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ประเมินสัมฤทธิผล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 รอบที่ 2) 

กุมภาพันธ์ 2564 

4 การตรวจสอบ กลั่นกรอง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ระยะที่ 1  

พฤษภาคม 2564 

5 การตรวจสอบ กลั่นกรอง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ระยะที่ 2  

สิงหาคม 2564 

6 สรุป รายงานผล กันยายน 2564 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่  1  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2563  ถึง วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2564 
 สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

6. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  45,000.-. บาท  ได้มาจาก  งบ สพฐ./งบพัฒนา  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  1  ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ทีใ่ช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหาร
จัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

    

*ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแต่งตั้งคณะท างาน 
จ านวน 61 คน ระยะเวลา 1 วัน 

10,370  10,370  

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 61 คน 
คนละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท (61x2x35=4,270) 

-ค่าอาหารกลางวันจ านวน 61 คน ๆ ละ 1 มื้อ 
มื้อละ 100 บาท (61x100=6,100) 

    

กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   
 

 

    *ประชุมเพื่อน าเสนอผลการปฏิบัติงานตาม 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ สพม.
38 สุโขทัย (ประเมินสัมฤทธิผล รอง ผอ.สพป.ตาก 
เขต 1 รอบท่ี 2) คณะท างาน จ านวน 20 คน 
ระยะเวลา 2 วัน 

34,630  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ (ต่อ) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 20 คน 
คนละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท  
(20x4x35=2,800.-) 

- ค่าอาหารลางวัน จ านวน 20 คนๆ ละ 2 มื้อ 
มื้อละ 100 บาท (20x2x100=4,000.-) 

- ค่าเช่าที่พัก จ านวน 20 คน ๆ ละ 600 บาท 
(20x600=12,000.-) 

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ส าหรับ รร.ที่ร่วมน าเสนอ
ผลงาน) จ านวน 2 รร.ๆ ละ 1,000 บาท 
(2x1,000=2,000.-) 

- ค่าวัสดุ 

  2,800 
 
 

4,000 
 

12,000 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,830 
รวมงบประมาณ 45,000 - 31,170 13,830 

หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เมื่อต้องรับการประเมิน
จึงไม่มีข้อมูลในการน าเสนอ 
  2. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. จัดประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 2. ให้มีการก ากับ ติดตาม การรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีส่วนร่วมและรับผิดชอบ 
ต่อตัวชี้วัดและด าเนินงานตามแบบรายงานจนเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
ร้อยละ 100 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ส านัก ง าน เขต พื้นที ่ก า รศึกษา  สามารถบริห ารจัดการตามภารกิจ ได้ต ามมาตรฐ าน

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตา มเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจ
และมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

 
 
  

วันเดือนปี กิจกรรม สถานที ่
มกราคม 2564 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผล รวมถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ของกลุ่มใน สพป. 

สพป.ตาก 
เขต 1 

มกราคม 2564 แต่งตั้งคณะท างานและมอบหมายความรับผิดชอบบริหารจัดการ 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ังระบบ เสนอ ผอ.สพป.
พิจารณาให้ความเห็นชอบลงนามค าสั่ง/มอบหมายงาน 

สพป.ตาก 
เขต 1 

กุมภาพันธ์ 2564 การน าเสนอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ประเมินสัมฤทธิผล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 รอบที่ 2) 

สพป.ตาก 
เขต 1 

พฤษภาคม 2564 การตรวจสอบ กลั่นกรอง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระยะที่ 1 

สพป.ตาก 
เขต 1 

สิงหาคม 2564 การตรวจสอบ กลั่นกรอง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระยะที่ 2 

สพป.ตาก 
เขต 1 

กันยายน 2564 สรุป รายงานผล สพป.ตาก 
เขต 1 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

โครงการ   พัฒ น า ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ขั ้น พื ้น ฐ า น ข อ ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และสถานศึกษา 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ     1. นางเฉลียว  ระวังภัย     เบอร์โทรศัพท์  0 8644 8169 9 

 2. นางอัชฌาภรณ์ คุ้มญาติ เบอร์โทรศัพท์  0 8619 3689 3 
กลุ่มนโยบายและแผน 
E-mail :  

 ระยะเวลาด าเนินการ วันที่  1  ตุลาคม  2563  ถงึ  วันที่  30 กันยายน  2564  
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….. 

1. หลักการและเหตุผล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีภารกิจในการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา

สถานศึกษาในสังกัด ทั้งด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรและด้านบริหารงานทั่วไป รวมทั้งภารกิจด้านอ่ืน ๆ 
ที่สามารถส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และ
บรรลุวัตถุประสงค์ ตามจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน 
ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา และด้านการบริหารจัดการรวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยเหนือ  
ในด้านการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โครงการนี้จัดท าขึ้นเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ด้านคุณภาพ
การจัดการศึกษาด้านโอกาสทางการศึกษา และด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลอดจนเพ่ือสนองตอบ
นโยบายเร่งด่วนที่เกิดขึ้นระหว่างปี และรองรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่จ าเป็นส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 รวมทั้งบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้ได้ตามมาตรฐาน
การบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาและมาตรฐานการศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2.2 เพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วนที่เกิดขึ้นระหว่างปี และรองรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นส าหรับ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
2.3 เพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วนที่เกิดข้ึนระหว่างปี และสนับสนุนการบริหารงานของโรงเรียน 

3. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 , รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทุกคน , ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากร
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
  3.1.2 โรงเรียน  จ านวน 108 โรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 สามารถบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ได้ตามนโยบายและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาล  
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
  3.2.2 โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตามนโยบายและเป้าหมายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาล และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
  



274 
 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะกิจกรรม 
  4.1.1 ส ารองเงินงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ในการด าเนินการตามนโยบายและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
  4.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของโรงเรียน ในการด าเนินการตามนโยบายและเป้ าหมายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 4.2 กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน   

กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
ด าเนินการตามนโยบายและเป้าหมายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

ต.ค.63 – ก.ย. 64 นางเฉลียว  ระวังภัย 
และนางอัชฌาภรณ์ 
คุ้มญาติ 
 

2. โรงเรียนด าเนินการตามนโยบายและเป้าหมายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และนโยบายที่
เกี่ยวข้อง 

ต.ค.63 – ก.ย. 64 

3. สรุป/รายงานผล กันยายน  2564 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
วันที่  1  ตุลาคม  2563  ถงึ  วันที่  30 กันยายน  2564 
สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 

6. งบประมาณ 
 จ านวน  47,000.- บาท ( งบพัฒนา สพป.ตาก  เขต 1 )  รายละเอียดดังนี้ 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วยนับ) 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ที่จ าเปน็ 
ในการด าเนินงานตามนโยบาย  
และเป้าหมายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 

- ผอ.สพป.ตาก  
เขต 1 
- รอง ผอ.สพป.ตาก 
เขต 1 
- ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 
- บุคลากรใน สพป.ตาก 
เขต 1 ทุกคน 

47,000  47,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 47,000  47,000  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. ความเสี่ยงด้านก าหนดเวลาด าเนินโครงการ การไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามเวลาที่ก าหนด 
ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไว้  
  2. ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย ไม่มีงบประมาณเพ่ือท างานภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งอาจเกิดจาก
การประมาณการค่าใช้จ่ายของกิจกรรมต่างๆ ผิดพลาด 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   - ปรับปรุงระบบการท างาน ออกแบบการด าเนินงานให้ลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ
ให้เหลือน้อยที่สุด 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 สามารถบริหาร 
จัดการตามนโยบายและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

2. โรงเรียน สามารถบริหารจัดการตามนโยบายและเป้าหมายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และโรงเรียนสามารถบริหารจัดการ  ตาม

นโยบายและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

ปฏิทินการด าเนินงาน 

 
 
 
 
  

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1  ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564 

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 1  และโรงเรียน 

สพป.ตาก 
เขต 1 

นางเฉลียว ระวังภัย  
และนางอัชฌาภรณ์  
คุ้มญาติ 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

โครงการ     จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ     1. นางเฉลียว  ระวังภัย     เบอร์โทรศัพท์  0 8644 8169 9 

 2. นางอัชฌาภรณ์ คุ้มญาติ เบอร์โทรศัพท์  0 6414 6154 8 
กลุ่มนโยบายและแผน 
E-mail :  

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2563  –  กันยายน  2564 
............................................................................................................................. ................................................. 

1.  หลักการและเหตุผล 
กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร 

เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการ
ตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและ
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงานได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด 

ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณ หน่วยงานจะต้องน ากลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ  
โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการก าหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน 
รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้และน าไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากความส าคัญของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1   

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหาร 
จัดการศึกษาที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และนโยบายของหน่วยเหนือ  

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ               
  3.1.1 จัดประชุมเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 38 คน จ านวน 2 ครั้ง   
  3.1.2 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 จ านวน 25 เล่ม    
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และนโยบายของ
หน่วยเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะกิจกรรม   
  4.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  1 
  4.1.2 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 จ านวน  25  เล่ม     
 4.2 กิจกรรมด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอขออนุมัติด าเนินการ, แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
และขออนุมัติโครงการ 
2.  จั ดประชุมการจั ดท าแผนปฏิบัติ การประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก  เขต 1  
3. จัดท าเอกสารแผนฯ  ดังนี้ 
    - แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  1   
4. สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค. 63 – ม.ค. 64 
 

ม.ค. – ก.พ. 64 
 
 
 

มี.ค. – เม.ย. 64 
 

ก.ย. 64 

นางเฉลียว ระวังภัย และ 
นางอัชฌาภรณ์  คุ้มญาติ 
 

5. งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ  22,920  บาท  ได้มาจาก  งบพัฒนา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  
เขต  1  ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

ที่ กิจกรรม / รายละเอียด เป้าหมาย 
(ระบุหน่วยนับ) 

งบประมาณทีใ่ช้ในโครงการ 
ค่าใช้สอย/ 
ค่าตอบแทน 

ค่าวัสดุ ค่าน้ ามัน รวม 

1 
 
 
 
 
 
 

ประชุมการจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 - ค่าอาหาร จ านวน  2 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จ านวน 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
-  ค่าถ่ายเอกสารแจกที่ประชุม 

2 คร้ัง 
38 คน 

 
 
 
 

 
 

7,600 
5,320 

 

 
 
 
 
 

4,000 

  
 

7,600 
5,320 

 
4,000 

2 จัดท าเอกสารแผน ฯ 
- เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 
25 เล่ม 

  
6,000 

 

  
6,000 

3 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน      
รวมทั้งสิ้น 12,920 10,000  22,920 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 1 มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต  1 

การตรวจสอบ 
 
 
 

แบบตรวจสอบ 
 
 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
ซึ่งสามารถส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. 
และจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ปฏิทินการด าเนินงาน 

 
 
 

วันเดือนปี กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตุลาคม 2563 – 
มกราคม 2564 

-ขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1 
-แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1 

 -นางเฉลียว  
ระวังภัย 
-นางอัชฌาภรณ ์
 คุ้มญาต ิ
 

มกราคม 2564 
 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1 

ห้องประชมุ 
War Room 
สพป.ตาก เขต 1 

 

มกราคม – กุมภาพันธ์ 
2564 

จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตาก  เขต 1 

  

กุมภาพันธ์ – มีนาคม
2564 

เสนอแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดตาก พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  

กุมภาพันธ์ – มีนาคม
2564 

-สพป.ตาก เขต 1 แจ้งนโยบาย ทิศทาง   
 การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   
 ให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
-สพป.ตาก เขต 1 แจ้งแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก  เขต 1  ให้สถานศึกษาและให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

  

30 กันยายน 2564 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน   
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

โครงการ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ 1. นางเฉลียว  ระวังภัย   086-4481699 

2. น.ส.บุษยมาส ยมเกิด   064-1461848 
 กลุ่มนโยบายและแผน    

E-mail :  
ระยะเวลาการด าเนินการ    ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน  2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 

การติดตาม และการประเมินผล เป็นพันธกิจหลักในการควบคุมงานที่ผู้บริหารทุกระดับชั้นจะต้องปฏิบัติ
ในปริมาณที่มากน้อยและด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ในระบบการบริหารนั้น การควบคุม คือการตรวจสอบการท างาน
และก ากับการปฏิบัติ โดยการติดตาม ตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติได้จริงแล้ว
น ามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ แล้วก าหนดวิธีด าเนินการที่เหมาะสมหรือวิธีการ
ในการแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

การตรวจสอบ การติดตามและก ากับ เป็นส่วนส าคัญของการบริหารโครงการอย่างยิ่ง ข้อมูลที่จะใช้
ในการรายงานของโครงการ แสดงถึงการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ
แก้ไข ปรับปรุงวิธีการตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ ดังนั้น การติดตามจึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการ ซึ่งก าหนดไว้เป็นการตรวจตราหรือตรวจสอบดูการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 
จึงจ าเป็นต้องมีข้อมูล หรือการรายงาน เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจในงานที่ก าลังปฏิบัติอยู่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ที่คาดหวัง หรือเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ สมควรด าเนินการต่อหรือแก้ไขปรับปรุงอย่างไรต่อไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือช่วยให้ฝ่ายบริหารได้มีข้อมูล
ใช้ในการพิจารณาวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพื่อก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.2  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต 1 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 
2.3  เพ่ือให้ผู้บริหารมีข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีใช้ในการพิจารณาจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณต่อไป 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  3.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและตรวจสอบเอกสารรูปเล่ม   จ านวน    3   ครั้ง 
  3.2 จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานฯ                            จ านวน  50   เล่ม 
 เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1.  การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 

1. วิเคราะห์แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
2. ก าหนดการจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบและรายงาน 
3. ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน 
4. การจัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน 
5. สรุปรายงาน ประเมินผล 
 

1 ตุลาคม 2563 –  
30 กันยายน 2564 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2563  ถึง วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2564 
สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

6. งบประมาณ 
จ านวน  11,900.- บาท  โดยใช้งบประมาณ งบพัฒนา สพป.ตาก เขต 1  รายละเอียดดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20x35x1= 700) 

  700 
 

 700 
 

 

2. ประชุมคณะท างานด าเนินการจัดท ารายงาน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20x35x2=1,400)      
ค่าอาหารกลางวัน (20x80x1= 1,600) 

3,000  3,000  

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบรายงานผล
การด าเนินงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20x35x1=700) 

  700  700  

4. ค่าจัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

7,500  7,500  

รวมงบประมาณ 11,900  11,900  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. การด าเนินการตามโครงการล่าช้า 
  2. การรายงานผลการปฏิบัติงานขาดความชัดเจน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. การก ากับติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง         
  2. การจัดตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ กลั่นกรองรายกลยุทธ์ 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
-   เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จ านวน  50 เล่ม 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีข้อมูลผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 100 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีข้อมูลผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 

ใช้ในการพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการศึกษาในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ปฏิทินการด าเนินงาน 
โครงการการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1-30 ตุลาคม 2563 รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ  

สพป.ตาก 
เขต 1 

น.ส.บุษยมาส ยมเกิด 

1-15 พฤศจิกายน 
2563 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

สพป.ตาก 
เขต 1 

น.ส.บุษยมาส ยมเกิด 

17 พฤศจิกายน 2563 น าเข้า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก 
พิจารณา 

สพป.ตาก 
เขต 1 

น.ส.บุษยมาส ยมเกิด 

30 พฤศจิกายน 2563 ขออนุมัติจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

สพป.ตาก 
เขต 1 

น.ส.บุษยมาส ยมเกิด 

1 - 30 ธันวาคม 2563 
- มกราคม 2564 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้ทราบ สพป.ตาก 
เขต 1 

น.ส.บุษยมาส ยมเกิด 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

โครงการ  เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ   
ผู้รับผิดชอบ นายทรงยศ  ป้อมทองค า และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 เบอร์โทรศัพท์ 08 1284 9709 
 E-mail :bimtak2013@gmail.com 

ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
............................................................................................................................. ................................................ 

1. หลักการและเหตุผล  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญ
ที่จะพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้เกิด
การพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปัจจัยด้านคน
จึงเป็นส่วนส าคัญและมีบทบาทท่ีจะขับเคลื่อนท าให้การปฏิรูปการศึกษาประสบผลส าเร็จ การบริหารงานบุคคล 
จึงมีความจ าเป็นและส าคัญ เพราะเป็นกลไกที่จะช่วยให้การบริหารจัดการภารกิจต่างๆให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดได้  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงก าหนดจัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของส านักงานให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพเกิดคุณภาพในการบริหารงานบุคคลและพัฒนาองค์กรสนองนโยบาย 
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้การวางแผนและบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสม มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2.2 เพ่ือให้การสรรหา และบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพื่อให้มีการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี อันเป็นการส่งเสริมขวัญก าลังใจ
แก่ผู้ได้รับให้มีการปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ ยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

2.4 เพ่ือให้งานด้านการบริหารงานบุคคลเกิดประสิทธิภาพ และช่วยพัฒนางานด้านต่างๆ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 จัดท าข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 108 โรงเรียน 
  3.1.2 วางแผนและบริหารอัตราก าลังข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง
โดยกระบวนการสรรหา การเกลี่ยอัตราก าลัง ในสถานศึกษาในสังกัดจ านวน  108  โรงเรียน 
     3.1.3 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการและ
คณะท างานด้านการบริหารงานบุคคล จ านวน  12  ครั้ง 
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           3.1.4 สรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง
ในสถานศึกษาในสังกัด จ านวน  108  โรงเรียน 
         3.1.5 จัดท าข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลพื้นฐานด้านการบริหารงานบุคคลอื่นๆ เพื่อน าไปใช้
ในการพัฒนางานและองค์กร 
  3.1.6 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับพระราชทานประจ าปี จ านวน 1 ครั้ง 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 วางแผนและบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ทุกต าแหน่งสอดคล้องตามความต้องการจ าเป็น และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
      3.2.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการและ
คณะท างาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล 
   3.2.3 การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งในสถานศึกษา
ในสังกัดเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล 
  3.2.4 มีข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลพ้ืนฐานด้านการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
            3.2.5 การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ผู้ได้รับพระราชทานมีความภาคภูมิใจ มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 จัดท าข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 
เดือนตุลาคม 2563  ถึง 
เดือนกันยายน 2564 

นายนิมิตร งามชนะ 

2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เดือนตุลาคม 2563  ถึง 
เดือนกันยายน 2564 

นายทรงยศ ป้อมทองค า 
นายนิมิตร งามชนะ 

3 สรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู 
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง 

เดือนตุลาคม 2563  ถึง 
เดือนกันยายน 2564 นายทรงยศ ป้อมทองค า 

4 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลพ้ืนฐานอื่นๆ 
ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

เดือนตุลาคม 2563  ถึง 
เดือนกันยายน 2564 

นายทรงยศ ป้อมทองค า 
นายนิมิตร งามชนะ 
นางนราสินี  คงกรุด 
นายพงษ์ศักดิ์ เครือซ้า 
น.ส.ณัฐธยาน์ พุกเส็ง 

5 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่า
สายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจ าปี 2563 

เดือนตุลาคม 2563  ถึง 
เดือนกันยายน 2564 

นางนราสินี  คงกรุด 
นายพงษ์ศักดิ์ เครือซ้า 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563  ถึง วันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
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6. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  28,400 บาท ได้มาจาก งบพัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  
เขต 1 ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
อัตราก าลัง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.1  ค่าอาหาร  (10คน x 80บาทx6ครั้ง) 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(10คน x 25บาท x 12ครั้ง) 

7,800 
 
 

  
 

4,800 
3,000 

 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราวทุกต าแหน่ง 
2.1 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 

10,600  
 
 

10,600 

  
 
 

 
กิจกรรมที่ 3 การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ า
กว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจ าปี 2563 

10,000    

3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   10,000  
รวมงบประมาณ 28,400 10,600 17,800 - 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 ปัจจัยความเสี่ยง 
  การบริหารงานบุคคล ทุกขั้นตอนกระบวนการต้องเป็นตามระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
การบริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในรูปของคณะกรรมการ คณะท างานจ าเป็นต้องใช้ผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถหลาย ๆ ด้านเพื่อประมวลผลการด าเนินการ และส าคัญที่สุดข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการบริหารบุคคลต้องถูกต้องเป็นปัจจุบัน หากข้อมูลไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบันจะท าให้การบริหารจัดการ
ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  การด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลต้องเป็นไปอย่า งถูกต้องเท่านั้น บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารงานบุคคลต้องมีความรอบรู้งานในความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความรับผิดชอบในงาน  
ที่ปฏิบัติและผลกระทบอันอาจเกิดจากการปฏิบัติงาน 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
จ านวนสถานศึกษาในสังกัดที่มีการวางแผนและบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นและนโยบาย 

 
100 

 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละความส าเร็จในการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล 

 
100 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 การบริหารงานบุคคลสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1ได้รับการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1. มีการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้เหมาะสม
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาและมีข้าราชการครูตรงตามมาตรฐานวิชาเอกตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดมีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีคุณภาพ 
 2. มีการบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสม มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
  3. มีการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี ส าหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานใช้ประดับในพิธี
และรัฐพิธี เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ เป็นสิริมงคล กับข้าราชการผู้ได้รับพระราชทาน  เป็นความภาคภูมิใจ และ
เป็นเกียรติศักดิ์ของผู้ที่ได้รับและวงศ์ตระกูล 
  4. มีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ  และข้อมูลอื่นๆ ด้านการบริหารงานบุคคลสามารถน าฐานข้อมูล
ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
  5. มีการพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคล เกิดประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนางานด้านต่าง  ๆ 
ในเขตพื้นที่การศึกษาช่วยส่งเสริมให้ขวัญก าลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาละส่งเสริม ให้มี
การปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
 

ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

 
  

วันเดือนปี กิจกรรม สถานที ่
1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64 

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง 

ห้องประชุม 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64 

การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู พนักงานราชการ 
และลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง 

สพป.ตาก เขต 1 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64 

การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย  
และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

หอประชุมอาคารแม่ 80 
สพป.ตาก เขต 1 
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โครงการ  ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ   
ผู้รับผิดชอบ นางปณิสา   นทีประสิทธิพร 
 หน่วยตรวจสอบภายใน    
 เบอร์โทรศัพท์  081-2816710 
 E-mail : Panisa_natee@hotmail.com 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
.................................................................................................................................................. ............................ 

1. หลักการและเหตุผล 
การที่ทุกส่วนราชการจะมีระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักการปฏิรูประบบราชการและพระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้นั้นทุกส่วนราชการจะต้องมีการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก า กับดูแลภายใน
ส่วนราชการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติภารกิจได้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด ซึ่งจะท าให้ส่วนราชการมีความแข็งแกร่งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน หากมีการควบคุม
ภายในที่ดี มีการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล จะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งหากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่มีการบริหารจัดการ
และการก ากับดูแลที่ดี ไม่มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายในที่เหมาะสม โอกาสเสี่ยงที่จะเกิด
ความผิดพลาดในการด าเนินงานของหน่วยงานจะมีมากขึ้น 

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและ
การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ข้อ 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญ
ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตน
ได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้ โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดี มีคุณธรรม 
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยมีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมนาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนา
ก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ข้อ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู้ กระจายอ านาจสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามศักยภาพ
และความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการอย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และ 11/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 มีการขับเคลื่อนภารกิจ
เร่งด่วนตามประเด็นการปฏิรูปการศึกษา และกล่าวย้ าถึงโครงการส าคัญที่ จะต้องเร่งด าเนินการให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม จ านวน 11 ข้อ และในข้อที่ 11 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารในสถานศึกษา ซึ่งมีเสียง
สะท้อนจากภาครัฐและภาคเอกชน ถึงจุดหักเหในเรื่องของคุณภาพการศึกษาว่าอยู่ที่ผู้อ านวยการโรงเรียน   

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงเป็นกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่ดี  และมีหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น
และให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม มีการท างานที่เป็นอิสระ และเพ่ือเพ่ิมคุณค่าในการปฏิบัติงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งช่วยให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ  
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

โดยมีการด าเนินงานภายใต้มาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน มาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในของทุกเขตพ้ืนที่ 
จัดท าแผนตรวจสอบภายใน  โดยให้มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงได้จัดท าแผนตรวจสอบ
ภายในประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในตามกระบวนงานต่าง ๆ  
2. เพ่ือสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี

และนโยบายที่ก าหนด 
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือ

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี 

5. เพื่อให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ได้ทราบปัญหา
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. ตรวจสอบกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ตาก เขต 1  
  2. ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 20 แห่ง    
 เชิงคุณภาพ 
  สพป.ตาก เขต 1 มีการด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
ตามระเบียบ 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1. จัดท าโครงการและแผนการตรวจสอบติดตามการตรวจสอบ 1-30 พย.63 
2. ด าเนินการตรวจสอบตามแผน 1 พย.63 – 31 สค.64 
3. สรุปรายงานผลการตรวจสอบติดตาม 1-30 กย.64 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1  เดือน ตุลาคม พ.2563 ถึง วันที่ 30  เดือนกันยายน พ.ศ.2564 
 สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 
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  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

6. งบประมาณ 
 จ านวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากงบพัฒนา สพป.ตาก เขต 1 โดยมีรายละเอียด
ประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1      
ตรวจสอบกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(ค่าสาธารณูปโภค) 

- - - - 

กิจกรรมที่ 2     
ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 20 แห่ง 10,000 10,000 - - 

รวมงบประมาณ 10,000 10,000 - - 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. การขาดแคลนอัตราก าลังไม่เป็นไปตามกรอบอัตรา 
  2. จ านวนภารกิจงานและปริมาณที่มีมากไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับอัตราก าลังที่มีอยู่ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. จัดอัตราให้ตรงกรอบอัตราก าลัง          

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
   1. ตรวจสอบกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ตาก เขต 1  
   2. ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 20 แห่ง 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
   1. สพป.ตาก เขต 1 มีการด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เป็นปัจจุบัน
และถูกต้องตามระเบียบ 

 
ระดับดีมาก 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. สพป.ตาก เขต 1 มีการด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณที่ถูกต้องตามระเบียบ 
 2. สถานศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 มีการด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามระเบียบ 

ปฏิทินการด าเนินงาน 

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 ตค-31 ตค.63 

 
1 พ.ย. 63 - 31 ส.ค. 64 

 
1 – 30 ก.ย.64 

- จัดท าโครงการตรวจสอบภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
- ด าเนินการตรวจสอบติดตามส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ 
- สรุปผลและรายงานผลการตรวจสอบติดตาม 

สพป.ตาก  
เขต 1 

และสถานศึกษา
ในสังกัด 

นางปณิสา 
นทีประสิทธิพร 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดท าเอกสาร 

 
ที่ปรึกษา 

นางสาวมนิดา   อดิศัยสกุล  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
นายวินัย   เมฆหมอก  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
นายสมคิด   มาหล้า  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
นางอรชร    ปราจันทร์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 

 
ฝ่ายรวบรวม และจัดท ารูปเล่ม 

นางเฉลียว   ระวังภัย  รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางอัชฌาภรณ์   คุ้มญาติ  นักวิเคราะหโ์ยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวพนารัตน์  ณรงค์มี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวบุษยมาส  ยมเกิด เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

ออกแบบปก 
 นายพัชญภณ   สารสา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 



 


